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   Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 
 
 
Program rokovania: 

   
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                                       
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019.                                                                                           
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019.                                                                                
  5. Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.                                                                                                                                                                         
  6. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019.                                                                                                                   

   7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie.                                    
  8. Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018.          

     9. Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce.      
 10. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice  
       ako súčasti SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, 
       Prešov. 
 11. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník.                                       
 12. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej 
       a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.         
13. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno- 
      vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK 
      č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015.                      
14. Prerokovanie petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“.   
15. Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.                                                                                                                                      
16. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.                                                                                            
17. Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK. 
18. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z. p. o.                                                      
19. Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach.  
20. Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny 
      kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 
21. Projekt „Obnova hradobných miest“ (Recapture the Forest Cities) – schválenie a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe.                                              
22. Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie 
      a financovanie technickej pomoci.                                                                                               
23. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho  
      fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020.                                                                                                                                             
24. A/ Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do výzvy Programu cezhraničnej  
           spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.                               

  B/ Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného do výzvy 
       Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

25. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. 
26. 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.                                                                                                                                                                                                                         
27. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického 
      a Prešovského kraja a majetkovú účasť Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti.                                                                                                                           
28. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2018.                                                                                                                              
29. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                                                           
30. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                                               
31. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 
32. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.                                                                                                     
33. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                  
34. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku PSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                                                                                              

 35. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: 
       A/ Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy.                                                                                                          
       B/ Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit.                                                                                    
       C/ Zvýšenie počtu žiakov na Strednej zdravotníckej škole v Humennom na praktickom vyučovaní.                                                         
       D/ Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní.                                                                                                             
       E/ Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy.       
 36.  Informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch: 
       A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 
       B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. 
       C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok. 
 37. Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii  

DSS Dotyk Medzilaborce“.                                                                                     
 38. Rôzne. 
 39. Interpelácie poslancov. 
 40. Záver.                                            
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 15. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 56 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyňa Bujňáková a poslanci 
Gašper, Hačko, Kmec, Orlovský, Sokol. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil program 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Nikto 
z prítomných poslancov nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu 
rokovania. 
 

Program 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                                       
  3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2019.                                                                                           
  4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019.                                                                                
  5. Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.                                                                                                                                                                            
  6. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2019.                                                                                                                   

   7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie.                                    
  8. Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018.          

     9. Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce.      
 10. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice  
       ako súčasti SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, 
       Prešov. 
 11. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SOŠ technická, Pionierska 361/4, Svidník.                                       
 12. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ agropotravinárskej 
       a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok.         
13. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno- 
      vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení VZN PSK 
      č. 31/2013 a VZN PSK č. 45/2015.                      
14. Prerokovanie petície „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“.   
15. Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.                                                                                                                                      
16. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.                                                                                            
17. Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v PSK. 
18. Návrh vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley z. p. o.                                                      
19. Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom v Košiciach.  
20. Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny 
      kraj vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa. 
21. Projekt „Obnova hradobných miest“ (Recapture the Forest Cities) – schválenie a financovanie projektu 4. výzvy programu Interreg Europe.                                              
22. Implementácia programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu PSK – schválenie 
      a financovanie technickej pomoci.                                                                                               
23. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho  
      fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020.                                                                                                                                             
24. A/ Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do výzvy Programu cezhraničnej  
           spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.                               

  B/ Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča zapojeného do výzvy 
       Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. 

25. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí. 
26. 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.                                                                                                                                                                                                                  
27. Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického 
      a Prešovského kraja a majetkovú účasť Prešovského samosprávneho kraja v tejto spoločnosti.                                                                                                                           
28. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2018.                                                                                                                              
29. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                                                           
30. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                                               
31. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa. 
32. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.                                                                                                     
33. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                  
34. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku PSK a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                                                                                              

 35. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: 
       A/ Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy.                                                                                                          
       B/ Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit.                                                                                    
       C/ Zvýšenie počtu žiakov na Strednej zdravotníckej škole v Humennom na praktickom vyučovaní.                                                         
       D/ Zvýšenie počtu žiakov SPŠ strojníckej na praktickom vyučovaní.                                                                                                             
       E/ Prešov - SOŠ lesnícka zníženie energetickej náročnosti budovy.       
 36. Informatívna správa o pripravovaných investičných zámeroch: 
       A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 
       B/ Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. 
       C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok. 
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        37. Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Výstavba zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii  
       DSS Dotyk Medzilaborce“.                                                                                     
 38. Rôzne. 
 39. Interpelácie poslancov. 
 40. Záver.  
 

   Hlasovanie:     za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Bednárovú a poslancov 
Bochňu, Hačka, Janigu, Pilipa.  
Hlasovanie:                  za: 50               proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jánošíka a Mihaľa. 
 
 

K bodu 2 – 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 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
1 - 254/2019 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 ani práce naviac. Uznesenie č. 220/2019 v bode C k 
predloženiu návrhu racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v 
okresoch Prešov, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou vedúcim odboru školstva Úradu PSK 
nebolo vyhodnotené ku dňu vypracovania tejto správy, teda k 9. 8. 2019, pretože  sa 
neuskutočnili žiadne rokovania s miestnou samosprávou. Rokovanie s miestnou samosprávou 
v meste Snina  sa konalo dňa 15. 8. 2019, čiže uznesenie sa priebežne plní.  
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: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 
2019: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, predkladá zastupiteľstvu správu o kontrolnej 
činnosti v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení. 
Konštatoval, že za I. polrok 2019 ÚHK PSK vykonal 37 finančných kontrol, z toho 14 
komplexných, 3 tematické kontroly zamerané na kontrolu v SAD, 1 kontrolu na Úrade PSK. 
20 kontrol bolo vykonaných na overenie plnenia resp. splnenia opatrení prijatých pri 
následných kontrolách. Materiál obsahuje v tabuľke uvedené jednotlivé druhy kontrol podľa 
jednotlivých odborov, pod ktoré obsahovo patria kontrolované organizácie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. Z finančných kontrol bolo celkovo 139 zistení finančne nevyčíslených a 3 
finančne vyčíslené pre porušenie finančnej disciplíny s povinnosťou odvodu v celkovej sume 
6 757 eur. V správe sú uvedené kontrolné zistenia s uvedením najčastejších porušení zákonov, 
predpisov, pravidiel. ÚHK PSK vedie aj centrálnu evidenciu sťažností a petícií. Iné činností 
boli zabezpečované v súlade s platnou legislatívou ako napr. vypracovanie stanoviska 
k záverečnému účtu za rok 2018, plánu kontrolnej činnosti na rok 2019, nových Zásad 
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kontrolnej činnosti ÚHK PSK. Príloha č. 1 obsahuje rozpis všetkých prevedených kontrol 
s príslušnými zisteniami, príloha č. 2 evidenciu vykonaných finančných kontrol, príloha č. 3 
prehľad kontrolných zistení podľa porušení platnej legislatívy, príloha č. 4 prehľad kontrolných 
zistení finančne vyčíslených.    
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e   n a   v e d o m i e     správu 
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2019. 
Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. 
polrok 2019: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, pripomenul, že ÚHK PSK vedie 
centrálnu evidenciu všetkých došlých sťažností, podnetov a petícií, ktoré sú v zmysle Zásad 
vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK postúpené príslušnému odboru. Ten danú 
sťažnosť preverí a prešetrí a následne zašle stanovisko sťažovateľovi. Kontrola vybavovania 
sťažností na jednotlivých odboroch bola ÚHK PSK vykonaná dňa 17. 7. 2019. Za I. polrok 
2019 ÚHK PSK zaevidoval 10 sťažností, z toho 2 (anonymné) boli odložené v zmysle zákona, 
3 vecne nepríslušné boli postúpené vecne príslušným orgánom miestnej samosprávy alebo 
štátnej správy a 5 vecne príslušných sťažností bolo pridelených jednotlivým odboru Úradu 
PSK. Jedna sťažnosť bola prešetrovaná v kompetencii hlavného kontrolóra PSK. Z týchto 
sťažností boli 2 opodstatnené, 1 neopodstatnená a 2 sťažnosti sa ešte šetria v zákonom 
stanovenej lehote 60 dní. V prílohe č. 1 sú rozpísané jednotlivé sťažnosti s uvedením predmetu 
sťažnosti. Za I. polrok 2019 ÚHK PSK zaevidoval 4 petície. Petícia k vyradeniu OA v Prešove 
je predmetom rokovania dnešného zasadnutia zastupiteľstva. Petíciu k vyradeniu SPŠ v Snine 
nebude prerokovávať zastupiteľstvo, lebo zástupca petičného výboru v zaslanom písomnom 
vyjadrení netrvá na prerokovaní petície v zastupiteľstve, aj keď splnila zákonom stanovené 
podmienky, teda viac ako 1000 podpisov. Petícia týkajúca sa odboru zdravotníctva bola vecne 
nepríslušná. Na petíciu pridelenú SÚC PSK bola zaslaná odpoveď príslušnému petičnému 
výboru. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e   n a   v e d o m i e     správu 
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2019. 
Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Úprava rozpočtu PSK č. 5/PSK/2019 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, uviedla, že v časti bežného rozpočtu sa bežné príjmy ani bežné výdavky nemenia. 
V kapitálovom rozpočte sa navyšujú kapitálové príjmy o 200 000 eur z dôvodu prijatia vrátenej 
dotácie z roku 2019 od mesta Bardejov. Kapitálové výdavky sa menia o 1 124 078 eur 
v jednotlivých oblastiach financovania nasledovne. V Úrade PSK dochádza k presunom 
finančných prostriedkov vo výške 100 000 eur pre mesto Svidník ako dotácia na futbalové 
ihrisko a vo výške 489 000 eur je zmena účelu vytvorenia stredoškolského areálu v Kežmarku 
na rekonštrukciu Gymnázia, SUŠ a HA v Kežmarku. V oblasti dopravy sa navyšujú finančné 
prostriedky o 324 154 eur na dofinancovanie nákupu 9 posypových vozidiel s nadstavbou 
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a radlicou. Zároveň dochádza k presunu kapitálových výdavkov medzi jednotlivými 
investičnými akciami podľa prílohy č. 2 k návrhu na uznesenie. V oblasti kultúrnych služieb sa 
navyšujú finančné prostriedky na 2 investičné akcie, a to pre Okresnú knižnicu v Bardejove 
a Šarišskú galériu v Prešove. V oblasti vzdelávania je navýšenie o 331 767 eur podľa 
priloženého rozpisu pre jednotlivé stredné školy a gymnáziá v pôsobnosti PSK. V oblasti 
sociálneho zabezpečenia sa navyšujú finančné prostriedky, kde najviac v sume 142 130 eur ide 
do CSS Ametyst v Tovarnom na pokračovanie rekonštrukcie fasády interiérov objektu 
zariadenia podporovaného bývania. Spolufinancovanie dotácie z Ministerstva práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR získali tieto zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: DSS sv. 
Jána z Boha v Spišskom Podhradí, ZSS Jasoň, DSS v Giraltovciach, CSS Zátišie, CSS Domov 
pod Tatrami v Batizovciach, Senior dom Svida a CSS Ametyst Tovarné. Vo finančných 
operáciách dochádza k navýšeniu výdavkových finančných operácií vo výške 50 000 eur na 
vklad do základného imania spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 
Diskusia: 
Poslanec Ferenčák dal do pozornosti oblasť financovania Úrad PSK. Je tam rezervný fond, 
finančná klasifikácia 09, kde sa odoberajú finančné prostriedky z investičnej akcie 
stredoškolského areálu v Kežmarku a prideľujú sa na rekonštrukciu Gymnázia, SUŠ a HA 
v Kežmarku. Tieto budovy nie sú vo vlastníctve PSK, čiže PSK presúva financie na budovy, 
ktoré nevlastní. V rámci presunu financií je to v poriadku, ale z investičného hľadiska asi nie, 
lebo PSK by mal investovať do svojho a nie cudzieho majetku. Ing. Olekšáková odpovedala, 
že v prípade, keď je majetok dlhodobo v nájme, môže PSK investovať aj do takého majetku. 
Predseda PSK Majerský dodal, že ak má PSK alebo akákoľvek verejná inštitúcia nájomnú 
zmluvu na viac ako 40 rokov, môže do takého majetku investovať. Momentálne nemá, ale môže 
mať. V tomto konkrétnom prípade ide o projektovú dokumentáciu, ktorá sa potom môže 
odpredať. Poslanec Ferenčák povedal, že mesto je vlastníkom časti týchto budov. Nájomná 
zmluva by mala byť prvá, až potom prideľovanie finančných prostriedkov. Nevie, či 
s nájomcami bolo diskutované o odkúpení projektovej dokumentácie. Ak ju neodkúpia, tak sú 
to zbytočne investované peniaze. Z jeho pohľadu by to malo byť logicky trochu ináč postavené. 
Zastupiteľstvo schvaľuje peniaze a ani jedna z budov nie je vo vlastníctve PSK a určite 
neexistuje dlhodobá nájomná zmluva s mestom alebo s iným subjektom. Nájomné zmluvy 
schvaľuje zastupiteľstvo a doteraz takýto bod nebol predložený. Len chce poukázať na to, že 
nejde o majetok PSK. Predseda PSK Majerský jasne povedal, že ide o finančné prostriedky 
na projektovú dokumentáciu a následné kroky budú doplnené v ďalšom slede. Ak PSK záleží 
na rozvoji škôl v Kežmarku, tak je tu jasný plán ako s tým naložiť. Predpokladá, že aj 
poslancovi Ferenčákoví záleží na rozvoji škôl v Kežmarku. 
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. 5/PSK/2019 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 216 697 896 € 

 Bežné výdavky  o 0 € na 195 755 198 € 

 v tom:     
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A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 200 000 € na 1 651 481 € 

 Kapitálové výdavky  o 1 124 078 € na 68 614 130 € 

 v tom:      

 oblasť financovania: Úrad PSK          200 000 
€  oblasť financovania: Doprava  324 154 € 

 oblasť financovania: Kultúrne služby  64 000 € 

 oblasť financovania: Vzdelávanie  331 767 € 

 oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie  204 157 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie upraviť o      974 078 € na 48 427 371 €  

 Výdavkové finančné operácie upraviť o  50 000 € na 2 407 420 € 

 v tom vklad do základného imania spoločnosti IDS Východ, s.r.o.                             50 000 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia 

A.5 Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK 

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 

 
Hlasovanie:                  za: 54   proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 

 
 

Príloha č. 1 tohto uznesenia: 
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Rozpis kapitálových výdavkov  
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja          200 000 €  

Úrad PSK 
ZI PSK, mesto Svidník a SFZ - Futbalové ihrisko  
s umelým povrchom 

08. 41 -100 000 € 

 

Účelová dotácia podľa § 8 ods.4 zák. 583/2004 Z. z. pre 
mesto Svidník na futbalové ihrisko s umelým 
povrchom 

08. 41 100 000 € 

  

Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. 
pre mesto Bardejov - "I/77 Bardejov - rekonštrukcia 
križovatky ul. Štefánikova - ul. T. Ševčenku - ul. 
Mlynská" v záujme rozvoja územia v oblasti 
cestovného ruchu a ochrany pamiatkového fondu -  
lokality zapísanej do Zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO (predĺženie termínu použitia dotácie) 

04.5. 41        200 000 €  

  Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku 09. RF -      489 000 €  

  
Rekonštrukcia Gymnázia, Strednej umeleckej školy 
a Hotelovej akadémie v Kežmarku - PD 

09. RF        489 000 €  

Oblasť financovania: Doprava     324 154 € 

SÚC PSK Posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou 9 
ks - dofinancovanie 

04.5. RF 324 154 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     64 000 € 

Okresná knižnica D. 
Gutgesela Bardejov 

Rekonštrukcia a modernizácia knižničných 
výpožičných priestorov 

08. RF 16 000 € 

Šarišská galéria Prešov 
Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a wifi siete  
v objektoch Šarišskej galérie  

08 RF 48 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     331 767 € 

Gymnázium Poprad Suterén - sanačno - izolačné práce 09. RF 95 800 € 

Školský internát Poprad Sprevádzkovanie fotovoltiky 09. RF 3 000 € 

Gymnázium J. A. 
Raymana Prešov 

Rekonštrukcia vzduchotechniky a zdroja tepla 09. RF 37 090 € 

Gymnázium J. A. 
Raymana Prešov 

Malotraktor s vlečkou a príslušenstvom 09. RF 2 323 € 

SPŠ technická Bardejov Elektrický varný kotol 09. RF 3 240 € 

SPŠ elektrotechnická 
Prešov 

Viacúčelové ihrisko - dofinancovanie 09. RF 13 500 € 

Spojená škola Bardejov Záhradný traktor s príslušenstvom 09. RF 9 000 € 

Spojená škola Prešov 
Akademický balík na výučbu - Priemyselný robot LR 
MATE 200iD/4S 

09. RF 20 000 € 

SZŠ Prešov Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD 09. RF 7 400 € 

SOŠ gastronómie a 
služieb Prešov 

Rekonštrukcia strechy telocvične - PD 09. RF 7 200 € 

SOŠ Garbiarska 1, 
Kežmarok 

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie (ELI) 
budovy teoretického vyučovania na ul. MUDr. 
Alexandra 56 v Kežmarku - PD 

09. RF 7 500 € 



9 
 

Spojená škola J. 
Henischa Bardejov 

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie - PD 09. RF 8 300 € 

Spojená škola Svidník Rekonštrukcia kotolne 09. RF 40 000 € 

Gymnázium 
duklianskych hrdinov 
Svidník 

Elektrická panvica 09. RF 3 300 € 

Gymnázium J.F. 
Rimavského Levoča 

Rekonštrukcia telocvične - PD 09. RF 25 000 € 

SOŠ pedagogická 
Prešov 

Výstavba multifunkčného ihriska - dofinancovanie 09. RF 9 865 € 

SOŠ lesnícka Prešov Rekonštrukcia elektroinštalácie - dofinancovanie 09. RF 9 249 € 

Obchodná akadémia 
Humenné 

Rekonštrukcia školského internátu a priestorov školy - 
PD 

09. RF 30 000 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     204 157 € 

Centrum sociálnych 
služieb AMETYST 
Tovarné 

Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia 
podporovaného bývania - dofinancovanie 

10. RF 142 130 € 

Centrum sociálnych 
služieb Dúhový sen 
Kalinov 

Dodávka a montáž biologickej čistiarne odpadových 
vôd vrátane zhotovenia PD pre Zariadenie 
podporovaného bývania, Kalinov č. 58 

10. RF 11 436 € 

Zariadenie sociálnych 
služieb Jasoň Spišská 
Stará Ves 

Rozšírenie systému v pôvodných priestoroch 
Nemocničný opticko-akustický signálny systém 

10. RF 2 235 € 

Domov sociálnych 
služieb v Brezovičke 

Rekonštrukcia interiérových priestorov 10. RF 5 800 € 

DSS Jabloň Bezbariérový prístup - oceľová rampa 10. RF 10 000 € 

ZSS Egídius Bardejov Napojenie a otváranie okien na EPS 10. RF 14 125 € 

Spolufinancovanie dotácie z MPSVaR SR:       

DSS sv. Jána z Boha 
9 - miestne špeciálne osobné motorové vozidlo  
s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim 
systémom pre invalidný vozík 1 ks 

10. RF 11 800 € 

ZSS Jasoň Notebook 1 ks 10. RF 184 € 

DSS v Giraltovciach 
MAXI TWIN COMPACT vakový zdvihák 1 ks 
MAXI TWIN vakový zdvihák 1 ks 

10. RF 2 309 € 

CSS Zátišie Stoličkový výťah 1 ks 10. RF 888 € 

CSS Domov pod 
Tatrami 

Sprchovacia hygienická stolička 2 ks sprchový vozík  
1 ks 

10. RF 1 045 € 

Senior dom Svida Hygienická zdvíhacia stolička 2 ks 10. RF 1 210 € 

CSS AMETYST Rekonštrukcia kúpeľne na bezbariérovú 10. RF 995 € 
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Príloha č. 2  tohto uznesenia: 
 

Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK – bez zmeny na celkovú výšku rozpočtu 
 

Názov investičnej akcie / Zdroj 
financovania 

Pôvodná rozpočet IA (podľa ZF) Úprava rozpočtu (podľa ZF) Nový 
upravený 

rozpočet IA 111 41 RF 52 SPOLU 111 41 RF 52 

III/3458 Fulianka - spojka 50 000 €       50 000 € 25 000 €       75 000 € 

III/3577 Kolbovce - Soľník 98 000 €       98 000 € -27 979 €       70 021 € 

III/3073 Hozelec - prieťah 120 000 €       120 000 € 80 000 €       200 000 € 

III/3829 Baškovce - Černina 85 000 €       85 000 € 50 000 €       135 000 € 

III/3889 Snina - prieťah 110 000 €       110 000 € 11 389 €       121 389 € 

III/3145 Chmeľnica - spojka 70 000 €       70 000 € 6 612 €       76 612 € 

III/3869 Krásny Brod - Roškovce 230 000 €       230 000 € -42 256 €       187 744 € 

III/3212 Spišské Podhradie - Katúň 221 000 €       221 000 € -77 014 €       143 986 € 

III/3202 Ordzovany - križ. III/3216 
Bijacovce 

95 000 €       95 000 € -28 561 €       66 439 € 

III/3060 Tatranská Štrba - Štrba 55 000 €       55 000 € -19 218 €       35 782 € 

III/3070 Spišský Štiavnik - križ. 
III/3068 

45 000 €       45 000 € -15 908 €       29 092 € 

III/3446 Prešov - Tuhrina 90 000 €       90 000 € -2 656 €       87 344 € 

III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK-
KSK 

60 000 €       60 000 € -8 558 €       51 442 € 

III/3452 Gregorovce - Demjata 90 000 €       90 000 € -16 134 €       73 866 € 

III/3462 Ľubovec - Klenov 150 000 €       150 000 € -19 405 €       130 595 € 

III/3193 Lipany - Krivany 185 000 €       185 000 € -47 426 €       137 574 € 

III/3107 Toporec - Haligovce (SL) 377 000 €       377 000 € -77 175 €       299 825 € 

III/3582 Stropkov - Bokša 90 000 €       90 000 € -17 817 €       72 183 € 
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III/3582 Prieťah - Baňa 195 000 €       195 000 € -51 380 €       143 620 € 

III/3583 Duplín - Potoky 115 000 €       115 000 € -31 013 €       83 987 € 

III/3537  Kapišová - Kružlová 214 000 €       214 000 € -45 087 €       168 913 € 

III/3543 Hunkovce - Korejovce 195 000 €       195 000 € -42 418 €       152 582 € 

III/3102 Veľká Lomnica - Stará 
Lesná (oblasť PP) 

300 000 €       300 000 € -43 071 €       256 929 € 

III//3146 Stará Ľubovňa - Jakubany 60 000 €       60 000 € 11 338 €       71 338 € 

III/3150 Plaveč - Andrejovka 30 000,00       30 000 € 10 547 €       40 547 € 

Rekonštrukcia kotolne a opatrenia na 
zníženie energetickej náročnosti 
objektu SÚC PSK, oblasť Humenné 

      100 000 € 100 000 €       86 000 € 186 000 € 

Výmena otvorových konštrukcií, 
zateplenie pôjdu  -   str. Stropkov 

      38 500 € 38 500 €       -18 318 € 20 182 € 

Výstavba mosta č. 3584-001 pred 
obcou Krušinec 

      970 000 € 970 000 €       -541 212 € 428 788 € 

III/3830 Jankovce - spojka       121 781 € 121 781 €       -5 000 € 116 781 € 

Rekonštrukcia a rozšírenie cesty  č. 
III/3189 Lipany - Lúčka 

      390 336 € 390 336 €       -34 133 € 356 203 € 

Rekonštrukcia mosta 3128-004 
Litmanová, vrátane PD 

      240 097 € 240 097 €       -37 390 € 202 707 € 

III/3498 Hervartov - obec     103 956 € 10 000 € 113 956 €       10 000 € 123 956 € 

III/3219 Dúbrava - Harakovce       21 940 € 21 940 €       -4 947 € 16 993 € 

III/3515 Hažlín - Ortuťová         0 €       100 000 € 100 000 € 

Rekonštrukcia priepustu č. 013 na 
ceste III/3074 za obcou Spišské 
Bystré 

        0 €       80 000 € 80 000 € 

II/538 Tatr. Štrba - Štrbské Pleso         0 €       215 000 € 215 000 € 

III/3581 Šandal - okr. hranica SP/SK         0 €       150 000 € 150 000 € 

III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký 
Šariš III/3179  s MK - pod hradom, 
vrátane PD 

    5 000 €   5 000 €     -5 000 €   0 € 
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III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký 
Šariš III/3179  s MK - pod hradom, 
odkúpenie PD 

        0 €     1 €   1 € 

Svetelná signalizačná križovatka 
ciest III/3179 Veľký Šariš - III/3451 
Kanaš s cestou I/68 

        0 €     4 999 €   4 999 € 

II/545 Janovce - Kľušov - 
odvodnenie cestného telesa 

    75 000 €   75 000 €     135 000 €   210 000 € 

II/545 Kapušany - Fulianka     100 000 €   100 000 €     110 000 €   210 000 € 

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce     65 000 €   65 000 €     145 000 €   210 000 € 

II/534 Poprad - Starý Smokovec     50 000 €   50 000 €     160 000 €   210 000 € 

III/3517 Bardejovská Nová Ves - 
Andrejová 

    180 000 €   180 000 € 25 872 €     0 € 205 872 € 

III/3193 Brezovica - prieťah obce     100 000 €   100 000 € 9 118 €     0 € 109 118 € 

III/3460 Ruské Pekľany - hranica s 
KSK   

  160 000 €   160 000 € 46 000 €     0 € 206 000 € 

III/3491 Hertník - križovatka     80 000 €   80 000 €     -80 000 €   0 € 

Rekonštrukcia cesty III/3493 
Janovce - križ. ciest III/3493 a 3491   

  255 000 €   255 000 € 95 000 €     0 € 350 000 € 

III/3820 Nižná Sitnica - Vyšná 
Sitnica   

  70 000 €   70 000 € 25 000 €     0 € 95 000 € 

Rekonštrukcia mosta 542-001 na 
ceste II/542 Spišská Belá   

  300 000 €   300 000 € 20 000 €     0 € 320 000 € 

III/3862 Gruzovce - Slovenská 
Volová   

  200 000 €   200 000 €     -88 547 € 
  111 453 € 

III/3887 Hostovice - Osadné     120 000 €   120 000 €     -33 386 €   86 614 € 

III/3890 Parihuzovce - spojka     90 000 €   90 000 €     -21 499 €   68 501 € 

Odstránenie bodových závad na ceste 
III/3491 - rekonštrukcia mosta 3491-
011 za obcou Fričkovce, vrátane PD   

  260 000 €   260 000 € 27 054 €     0 € 287 054 € 

Stabilizácia cesty III/3110 Malá 
Franková   

  200 000 €   200 000 € 34 000 €     0 € 234 000 € 

Zosuv na ceste III/3635 Detrík - M. 
Domaša   

  62 182 €   62 182 €     -6 917 € 
  55 265 € 
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III/3080 Nová Lesná - prieťah     100 000 €   100 000 €     -36 816 €   63 184 € 

II/558 Starina - Pod Velínom     197 761 €   197 761 €     -28 790 €   168 971 € 

Odstránenie havarijného stavu 
zosuvu cesty III/3865 na úseku medzi 
obcami Čabiny a Sukov, vrátane 
vypracovania PD   

  351 320 €   351 320 € 10 091 €     0 € 361 411 € 

III/3830 Jankovce - spojka     100 000 €   100 000 € 20 000 €     0 € 120 000 € 

III/3064 Batizovce - Gerlachov     100 000 €   100 000 €     -32 642 €   67 358 € 

III/3535 Kožany - spojka     180 000 €   180 000 € 31 367 €     0 € 211 367 € 

Rekonštrukcia cesty II/554 Poša - N. 
Hrušov   

  86 315 €   86 315 €     -5 000 € 
  81 315 € 

Stavebno-bezpečnostné opatrenia na 
ceste II/533 - Levočské Lúky   

  16 472 €   16 472 €     -2 282 € 
  

14 190 € 

III/3462 Ľubovec – Klenov     100 000 €   100 000 €     -24 391 €   75 609 € 

III/3128 Stará Ľubovňa - Litmanová     70 000 €   70 000 € 8 688 €     0 € 78 688 € 

III/2343 stav.- bezp. opatrenia 
Lučivná   

  48 000 €   48 000 € 32 000 €     0 € 80 000 € 

III/3464 Bajerov – Kvačany     30 000 €   30 000 €     -12 260 €   17 740 € 

III/3420 Široké - Víťaz - hr. PSK-
KSK   

  60 000 €   60 000 €     -7 876 € 
  52 124 € 

III/3824 Lieskovec - prieťah     100 000 €   100 000 €     -34 181 €   65 819 € 

PD na realizáciu stavby 
"Rekonštrukcia cesty III/3862 - 
Radvaň nad Lab. - Oľka"   

  40 000 €   40 000 €     -25 000 € 
  

15 000 € 

II/534 Poprad križ. I/18 D1 Poprad, 
Vysoké Tatry   

  45 429 €   45 429 €     -13 759 € 
  

31 670 € 

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

  900 000 €   900 000 €     -72 197 € 
  

827 803 € 

III/3499 Kríže – Kružlov     115 000 €   115 000 €     -29 923 €   85 077 € 

III/3464 Bajerov - Kvačany     100 000 €   100 000 €     -30 365 €   69 635 € 
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Križovatky ciest III/3491 a III/3493 a 
MK v obci Hertník   

15 000 €     15 000 €   -15 000 €   
  

0 € 

III/3077 Lendak-prieťah   20 000 € 100 000 €   120 000 €   -2 169 €     117 831 € 

Eliminácia bezpečnostných rizík na 
ceste II/537, PD   

30 000 €     30 000 €   17 169 € 35 831 € 
  

83 000 € 

Odstránenie havarijných a 
nevyhovujúcich stavov ciest II. a III. 
triedy, PD   

50 000 €     50 000 € 34 000 €     0 € 84 000 € 

Nákladné motorové vozidlo - valník 
do 7,5 t s hydraulickou rukou  

    70 000 €   70 000 €     6 788 €   76 788 € 

Kanálový zdvihák     15 000 €   15 000 €     -6 788 €   8 212 € 

Nadstavba TURBO     75 000 €   75 000 €     -75 000 €   0 € 

Univerzálna vysprávková nadstavba 
pre realizáciu opráv ciest tryskovou 
metódou 

        0 €     75 000 €   75 000 € 

Rekonštrukcia mosta č. 3431-005 
Fintice, PD 

  10 000 €     10 000 €   -10 000 €     0 € 

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 
Fintice, PD 

        0 €   10 000 €     10 000 € 

SPOLU podľa zdrojov 3 330 000 € 125 000 € 5 476 435 € 1 892 654 € 10 824 089 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10 824 089 € 
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K bodu 6 – Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 
2019: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, zhodnotila polročné plnenie 
rozpočtu PSK. Bežné príjmy sú naplnené na 53,44 %. Z toho najdôležitejšia a najväčšia časť je 
daň z príjmov fyzických osôb splnená na 53,09 %, vo finančnom vyjadrení je to 70 096 332 
eur. Bežné výdavky sú naplnené na 40,29 %, čo znamená priaznivé plnenie. Bežné výdavky sú 
vo výške 78 875 000 eur. Kapitálové príjmy sú naplnené na 168 %, avšak príjem z predaja 
kapitálových aktív sa plní len na 9,73 %. Plnenie kapitálových výdavkov je vo výške 5 175 547 
eur oproti plánu, ktorý je 67 mil., ide o plnenie na 7,67 %. Finančné operácie sa plnia podľa 
plánu. Finančné operácie príjmové sú naplnené na 13,62 %, je to kvôli nízkemu 
čerpaniu rezervného fondu naplneného len na 5,6 %. Finančné operácie výdavkové sa napĺňajú 
na 50 %, čo sa týka splácania istín, účasti na majetku sú vyčerpané na 100 %. Súčasťou 
predloženého materiálu je aj monitorovacia správa programového rozpočtu k 30. 6. 2019. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov     b e r i e   n a   v e d o m i e     správu o plnení rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja k 30. 6. 2019. 
Hlasovanie:                  za: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
a ich odpísanie z účtovnej evidencie: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, predkladá trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok voči A. Puškašovej a Š. 
Puškáša vo výške 3 747 eur. Táto pohľadávka vznikla z nájomného vzťahu, kedy manželia 
bývali v nehnuteľnosti patriacej PSK. Dlh vo výške 5 233,98 eur bude vymáhaný exekúciou na 
základe vydaného platobného rozkazu. Avšak suma vo výške 3 747 eur nebola ošetrená 
platobným rozkazom. Pohľadávka je už premlčaná, preto predkladá návrh na jej odpísanie. A to 
aj z dôvodu, že manželia sú v zlej sociálnej situácii. Momentálne nemajú uvedený trvalý pobyt, 
majú ho uvedený len v meste, v ktorom sa zdržiavajú. Je naozaj veľmi slabý predpoklad 
vymôcť túto pohľadávku. Keďže na prvú časť pohľadávky bol vydaný platobný rozkaz, 
oddelenie právne pripravuje v súčasnosti návrh na podanie exekúcie. Predseda PSK Majerský 
dodal, že ide o bezdomovcov a PSK sa zbytočne bude domáhať splatenia pohľadávky. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák poukázal na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok, ktoré vznikli zlým 
prístupom zamestnancov Úradu PSK. Každý zamestnanec má podpísanú pracovnú zmluvu 
zakladajúcu právny vzťah medzi zamestnancom a Úradom PSK. Z pozície poslanca PSK žiada 
riaditeľa Úradu PSK o prehodnotenie pracovných zmlúv a aby dodatkami k pracovným 
zmluvám dopracoval zmluvy a preniesol hmotnú zodpovednosť na kľúčových zamestnancov, 
ktorí majú vplyv na narábanie s majetkom PSK, aby sa takéto prípady neopakovali. Na rokovaní 
komisie finančnej sa dozvedel, že hmotnú zodpovednosť majú zamestnanci pracujúci 
s hotovosťou. Asi to nepostačuje a je nutné, aby zamestnanci boli zodpovední pri vykonávaní 
náplne svoje práce v zmysle pracovnej zmluvy. Ešte raz požiadal PhDr. Mgr. Cvoligu, aby 
zvážil dodatky k pracovným zmluvám pre kľúčových zamestnancov narábajúcich s majetkom 
PSK, aby nedochádzalo k takému postupu. V prípade predloženom na minulom zasadnutí bol 
dokonca vydaný platobný rozkaz, ktorý bol vlastne exekučným titulom, ale exekúcia nebola 
uplatnená, lebo pohľadávka bola premlčaná alebo nevymožiteľná. Teraz je podobný prípad, že 
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niektorí zamestnanci úradu si jednoducho neplnia svoje povinnosti a nevie, či ešte pracujú na 
tomto úrade. Pokiaľ by sa to stalo v súkromnej praxi,  majiteľ firmy by preniesol zodpovednosť 
na týchto zamestnancov a možno by ich riešil aj iným spôsobom. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona 
NR SR č. 446/201 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení v nadväznosti 
na § 16 písm. o) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení     s c 
h v a ľ u j e    trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej 
evidencie Úradu PSK voči: 
Anne Puškašovej a manželovi Štefan Puškášovi v celkovej čiastke 3 747 eur.  
Hlasovanie:                  za: 53   proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Informácia o vysporiadaní výsledku hospodárenia 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2018: Ing. 
Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, pripomenula, že PSK je spoločníkom 
v akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. Valné zhromaždenie tejto spoločnosti 
schválilo vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 tak, že zisk vo výške 126 434,40 
eur bude použitý na krytie strát  z minulých rokov a  preúčtovaný na účet 429. Väčšinovým 66 
%-ným vlastníkom akcionárom tejto akciovej spoločnosti je Svet zdravia, a. s., ktorý na valnom 
zhromaždení svojím hlasovaním schválil uvedené uznesenie. Zástupca PSK sa zdržal 
hlasovania, lebo nemal mandát Zastupiteľstva PSK na odsúhlasenie výsledku hospodárenia. 
Prešovské zdravotníctvo, a. s., hospodári s nehnuteľnosťami v čistej účtovnej hodnote po 
odpisoch  vo výške 28 mil. eur. Eviduje krátkodobé pohľadávky vo výške 4,7 mil. eur, z toho 
pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 2,8 mil. eur 
a ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám vo výške 1,4 mil. eur. Práve túto 
sumu spoločnosť poskytuje na financovanie prepojených obchodných spoločností, a to Svet 
zdravia, a. s. a Svet zdravia Akadémia, n. o. Spoločnosť má vlastné imanie vo výške 26 mil. 
eur. Záväzky spoločnosti ku koncu roka 2018 boli vo výške 1,4 mil. eur, z toho záväzky 
z obchodného styku 406 000 eur. Prešovské zdravotníctvo, a. s., prenajíma svoje nehnuteľnosti 
a vykazuje tržby z nájmu vo výške 1,4 mil. eur. Hlavnou nákladovou položkou sú odpisy 
majetku vo výške 1,2 mil. eur. Výsledkom hospodárenia spoločnosti za rok 2018 bol teda 
spomínaný zisk vo výške 126 434,40 eur. 
Diskusia:  
Poslanec Vook poznamenal, že v dôvodovej správe je uvedené použitie zisku na zakúpenie 
nových prístrojov, čiže finančné prostriedky sa naspäť vrátia do nemocníc Prešovského 
zdravotníctva, a. s. Členovia Dozornej rady Nemocnice vo Svidníku na predchádzajúcich 
zasadnutiach zastupiteľstva jasne deklarovali, že nepodporili účtovnú závierku, aj keď Dozorná 
rada Prešovského zdravotníctva, a. s., ju odsúhlasila. Je možno na zamyslenie, že dlh 
Prešovského zdravotníctva, a. s., je približne nejakých 888 000 eur a zisk nových akcioviek za 
roky 2014 – 2018 približne 2 600 000 eur. Má to chápať tak, keďže je to v Prešovskom 
zdravotníctve, a. s. a pomer je 66 % Svet zdravia, a. s. a 34 % PSK, že ide aj o nehnuteľný 
majetok v takomto pomere, lebo tento výdaj, vklad tohto majetku je na kapitálovom účte? Ing. 
Olekšáková vysvetlila, že je to účtovná problematika. Pri splynutí jednotlivých spoločností 
a vzniku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., vznikla situácia, že za veľkú hodnotu 
nehnuteľností získal PSK menšinový podiel v spoločnosti, teda nebol adekvátny k hodnote 
vloženého majetku. Takáto operácia je v poriadku v prípade, že je takto odsúhlasená 
Zastupiteľstvom PSK, teda jedným z akcionárov. Rozdiel medzi hodnotou akcií a hodnotou 
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vloženého majetku sa eviduje na účte emisné ážio a hodnota majetku spoločnosti je, len ten 
podiel je menší a nezodpovedá hodnote vloženého majetku. Keď je to odsúhlasené a akcionár 
s tým súhlasí, je to možné a práve takáto situácia sa stala aj v prípade Prešovského 
zdravotníctva, a. s. Ak tomu poslanec Hrabčák dobre rozumie, niekdajší poslanci pri 
schvaľovaní tejto veci v podstate sabotovali majetok PSK, pretože vklad 28 mil. eur za 34 %-
ný podiel bez možnosti rozhodovania v takejto akciovej spoločnosti je zrada voči kraju. 
Poslanec Vook sa len pýtal, či vložený nehnuteľný a hnuteľný majetok PSK je v pomere 66 
k 34, lebo z toho vyplýva, že ohľadom nehnuteľného a hnuteľného majetku PSK rozhoduje 
Svet zdravia, a. s., 2 hlasmi a za PSK predseda 1 hlasom. Nevie, či sa 2 hlasy dajú prehlasovať 
1 hlasom PSK. Ing. Olekšáková odpovedala, že pomer hodnoty vkladu  a pomer hlasovacích 
práv alebo podielu na majetku nie je zachovaný. Poslanec Vook má pravdu. PSK vložil väčší 
majetok a má menší podiel na základnom imaní a hlasovacích právach. Poslanec Hrabčák sa 
spýtal vedenia PSK, či sa s tým dá niečo robiť a či je v poriadku, že PSK má vklad 28 mil. eur 
s 34 %-ným podielom bez možnosti rozhodovania v nejakej akciovke. A teraz sa dozvie, že 
dcérske spoločnosti sú napojené na Prešovské zdravotníctvo, a. s., hospodária s majetkom PSK, 
generujú zisk vo výške 2,6 mil. eur, pričom Prešovské zdravotníctvo, a. s., kde je 34 %-ným 
akcionárom PSK, má stratu vo výške 0,9 mil. eur. Bolo by dobré, aby sa Zastupiteľstvo PSK 
začalo tejto problematike venovať, pretože v opačnom prípade ťahá PSK za kratší koniec a 62 
poslancov PSK je tu za hlupákov. Pokiaľ v tejto veci poslanci nevystúpia a nechajú sa už druhý 
rok trápiť len poslanca Vooka a nejaká skupina ľudí kšeftuje s majetkom kraja bez toho, aby 
PSK s tým vedel nejakým spôsobom pohnúť, mu príde ako nedôstojná situácia jedného 
poslanca, ktorý bojuje s veternými mlynmi. Poslancovi Vookovi vyjadril svoju plnú podporu 
a v prípade potreby bude spolu s ním konať v tejto veci. Ak 60 poslancom to bude jedno, tak 
minimálne poslancom Hrabčákovi a Vookovi to jedno nebude. Poslanec Vook dodal, že je to 
veľmi ťažké, ale verí, že aj Svet zdravia, a. s., robí všetko pre dobrú úroveň zdravotnej 
starostlivosti v PSK. PSK vložil toľké peniaze do systému zdravotníctva, kde niekto prišiel 
s know-how. Prešovské zdravotníctvo, a. s., zakupuje zdravotnú techniku, ktorú následne dáva 
do nájmu. Ing. Olekšáková potvrdila, že sa to tak robí. Poslanec Vook pokračoval, že je 
poslancom druhé volebné obdobie a ani na jednom zasadnutí Zastupiteľstva PSK ešte 
nezaznelo, koľko platia nemocnice nájom. PSK vôbec nevie o výške súm nájmu majetku 
a zdravotnej techniky. Ako poslanec PSK nemá vedomosť, akým spôsobom sú vedené tieto 
nemocnice v rámci nájmu, či existujú vôbec jednotlivé dohody nemocníc s Prešovským 
zdravotníctvom, a. s., alebo funguje len nejaká ústna dohoda. Ing. Olekšáková podotkla, že 
podľa dôvodovej správy tohto materiálu Prešovské zdravotníctvo, a. s., prenajíma 
nehnuteľnosti nemocniciam a tržby z nájmu sú za rok 2018 vo výške 1 481 000 eur. Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., teda prenajíma majetok 3 nemocniciam, ktoré sú v jeho budovách. Podľa 
slov poslanca Hoptu treba jednoznačne zdôrazniť hrubú politickú chybu bývalého vedenia 
PSK, že takým spôsobom daroval súkromným firmám majetok PSK resp. majetok nemocníc 
PSK. Je tu ešte jedna zarážajúca skutočnosť. PSK tam bezplatne vložil svoj majetok a keď teraz 
nemocnice nepotrebujú tento majetok, vyhlásia ho za prebytočný, predajú so súhlasom 
Zastupiteľstva PSK a peniaze idú výlučne súkromným firmám. Teda predáva sa majetok 
vložený PSK, ale sám z týchto peňazí prakticky nič nevidí. V Humennom, Svidníku, Vranove 
nad Topľou sa rozpredala kopa majetku za státisíce, ale finančné prostriedky smerovali priamo 
súkromnej firme, nie PSK. Ing. Olekšáková reagovala tým, že v prípade predaja majetku vo 
vlastníctve Prešovského zdravotníctva, a. s., teda aj majetku vloženého PSK, finančné 
prostriedky získava Prešovské zdravotníctvo, a. s. a generované príjmy by malo používať alebo 
používa na nákup novej zdravotnej techniky, technické zhodnocovanie budov vložených PSK 
do tejto spoločnosti, poprípade ako pôžičku svojim materským alebo iným spoločnostiam 
v skupine. Podpredseda PSK Jakubov je členom Dozornej rady Prešovského zdravotníctva, 
a. s. a presne tak to bolo definované a dohodnuté na poslednom stretnutí dozornej rady, že 
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všetky zisky z predaja nehnuteľného prebytočného majetku budú investované do nemocníc 
Prešovského zdravotníctva, a. s. Podotkol, že iba do Prešovského zdravotníctva, a. s., nie celej 
siete Sveta zdravia, a. s., aby náhodou tieto peniaze neskončili napr. v Bratislave na Boroch. 
Poslanec Hopta veľmi dobre rozumie, že peniaze získané z predaja majetku smerujú do 
Prešovského zdravotníctva, a. s., ale to je predsa súkromná firma. PSK v nej má podiel 34 
%, prakticky s tým nič nemôže urobiť a PSK vždy prehlasujú. Je preňho logické, že ak niekto 
nepotrebuje majetok vložený PSK a predá ho, peniaze by mal vrátiť PSK. K odpredajú majetku 
je vždy potrebný súhlas Zastupiteľstva PSK. Pýta sa, prečo vždy zastupiteľstvo súhlasí 
s odpredajom majetku, keď spoločnosť odpredá majetok napr. za 1 – 2 mil. eur, ale PSK 
nedostane ani 1/3, ktorú má v tejto akciovej spoločnosti. Vyhlásia vložený majetok PSK za 
prebytočný, predajú ho so súhlasom Zastupiteľstva PSK a všetky peniaze nechajú vo svojej 
súkromnej firme. Ing. Olekšáková poznamenala, že PSK má nárok na podiel na zisku. 
Poslanec Hopta sa spýtal, aký podiel na zisku PSK odvtedy mal. Prakticky žiadny. Podľa slov 
Ing. Olekšákovej sa používa na úhradu strát. Podľa názoru poslanca Hoptu  pri predložení 
ďalšej požiadavky na odpredaj  majetku by Zastupiteľstvo PSK nemalo dať súhlas, resp. malo 
by dať súhlas za určitých podmienok. S odpredajom bude súhlasiť vtedy, keď dá PSK aspoň 
polovicu majetku, ktorý tam vložil a ktorý teraz spoločnosť vyhlásila za prebytočný. Žiadny 
súkromník by to neurobil takým spôsobom ako PSK. Podľa prvej zmluvy tam mali v podstate 
vložiť nejakých 100 mil. Sk, potom to zobrala druhá firma. PSK nevie, kto, kedy, koľko vložil. 
Nemá žiadne informácie, ale de facto hospodária s majetkom PSK, nepotrebný majetok 
vyhlásia za prebytočný, predajú ho a peniaze si zoberú. S tým zásadne nesúhlasí. Poslanec 
Hrabčák dodal, že PSK nemá nárok na podiel zo zisku, ale výnos z akcií. Je to nepodstatné. 
Prešovské zdravotníctvo, a. s., má nejaké príjmy, nakúpi zdravotné technológie, vloží ich do 
akciovej spoločnosti. Dcéry napojené na Prešovské zdravotníctvo, a. s., ich užívajú, teda robia 
nejaké výkony, ktoré fakturujú poisťovniam. Zazmluvnené sú tie dcéry, teda dostávajú peniaze 
do svojich akciových spoločností. Spýtal sa, či má PSK podpísané nejaké nájomné zmluvy na 
tieto technológie, lebo v takomto prípade PSK ostávajú odpisy a výnosy zostávajú 
v spoločnostiach, ktoré majú technológie v nájme. Zaujímalo by ho, či nájomné zmluvy 
pokryjú minimálne aspoň výšku odpisov, lebo v opačnom prípade PSK znáša nákladové 
položky a tie výstupy sú potom niekde inde. Ing. Olekšáková povedala, že jednou vecou je 
trhový nájom a druhou účtovné odpisy atď. V dôvodovej správe je uvedené, že výška 
akéhokoľvek nájmu, teda nehnuteľností alebo strojov, bola vo výške 1,4 mil. eur a odpisy sú 
vo výške 1 281 000 eur. Táto spoločnosť má minimálne ďalšie vedľajšie náklady. Tu vidieť 
rozdiel, že nájom pokrýva a presahuje výšku odpisov. Otázkou zostáva dodržanie výšky 
trhového nájmu podľa jednotlivých nájomných zmlúv. Práve z tohto rozdielu z prenájmu  
majetku spoločnosť vykazuje zisk 126 000 eur za rok 2018. Podpredseda PSK Jakubov 
doplnil, že v rámci predajov prebytočného majetku Prešovského zdravotníctva, a. s., boli 
uskutočnené tri výjazdové stretnutia v nemocniciach v Humennom, Vranove nad Topľou 
a Svidníku. Bola tam dohoda, že pokiaľ bude niečo zaradené po vzájomnom súhlase medzi 
prebytočný majetok, nebude sa to predávať bez súhlasu Zastupiteľstva PSK. Podľa slov 
poslanca Hrabčáka sa PSK potrebuje správať trhovo, lebo je to kapitálová spoločnosť, ktorá 
je vlastne podnikateľským subjektom, možno by bolo dobré prehodnotiť výšku nájmu. Zatiaľ 
je PSK v začarovanom kruhu, lebo vo valnom zhromaždení tejto akciovej spoločnosti má 1 hlas 
k 3 celkovým. Bolo by treba skúsiť prehodnotiť výšku nájmu, či naozaj zodpovedá tomuto času 
a miestu a či sa to podarí PSK pretlačiť na rokovaní, je druhá vec. Je potrebné skúsiť to, aby 
poslanci mali minimálne pocit, že urobili maximum pre PSK a jeho občanov. Poslanec Vook 
má chápať sumu 1,4 mil. eur ako finančný príjem Prešovského zdravotníctva, a. s., 
pravdepodobne za nájom týchto nemocníc? Že z týchto finančných prostriedkov zakúpi nejaký 
prístroj, alebo časť peňazí vráti do troch nemocníc, ak kúpi prístroj, niekto vytvára výkony a 
spláca leasing z nájmu? Takže o 5 rokov sa dá povedať, že bol zakúpený prístroj v hodnote 



20 
 

napr. 400 000 eur s nejakou odpisovou hodnotou. Poslanec Hopta sa zaujímal o zisk PSK 
z tejto spoločnosti, lebo vložil budovy a má 1/3. Má vôbec PSK nejaký zisk? Ing. Olekšáková 
odpovedala, že za rok 2018 bol zisk Prešovského zdravotníctva, a. s., vo výške 126 434 eur. 
PSK nemá podiel na zisku, teda na účet PSK neprídu žiadne finančné prostriedky. Poslanec 
Hopta pokračoval tým, že PSK tam v podstate vložil nejaké budovy, spláca nejaké prístroje, 
zrieka sa nájmu a nakoniec má nulu. Predseda PSK Majerský požiadal poslancov, aby sa 
správali slušne a nediskutovali naprieč poslaneckým spektrom. Dodal, že každý vlastník 
nejakého zdravotníckeho zariadenia chce, aby fungovalo a urobí takú zmluvu ako aj pred 
mnohými rokmi Zastupiteľstvo PSK, lebo mu záleží na jeho ďalšom fungovaní. Ak tá súkromná 
spoločnosť získa nejake finančné prostriedky, nedáva ich PSK na účet, ale znovu do 
zdravotníctva na fungovanie nemocníc a zdravotníckych zariadení, či už sú z predaja, kúpy, 
zisku alebo z akýchkoľvek iných získaných prostriedkov. Teda dáva ich ďalej na fungovanie 
zdravotníctva. Takú skúsenosť majú aj niektorí poslanci PSK – primátori, ktorí majú nejaké 
mestské akciové spoločnosti. Nemajú taký zisk, že im príde z nemocnice 1 mil. eur, 
ktoré investujú do chodníkov. Teda financie idú späť do zdravotníckeho zariadenia. Hovorí to 
úplne zjednodušene laickým spôsobom. Poslanec Ferenčák povedal, že mesto Kežmarok má 
tiež nemocnicu. Zdravotníctvo sa stále vyvíja. V danom čase to asi bolo vhodné riešenie. Ak 
chce PSK znova prevziať kontrolu nad akciovou spoločnosťou, buď prehodnotí zmluvu alebo 
nájomnú zmluvu, ale to musí chcieť aj druhý partner, alebo navýši základné imanie v akciovej 
spoločnosti znova cez Zastupiteľstvo PSK, iná možnosť nie je. Dvaja voči jednému, to sa 
jednoducho nikdy nedá. V danom čase to možno bolo najlepšie riešenie. Teraz je možno iná 
možnosť a otázka prehodnotenia vedenia PSK, či je toto zmyslom, cieľom, alebo čo z toho 
môže PSK získať, či lepšiu zdravotnú starostlivosť, alebo lepšie nájomné podmienky za 
prenájom majetku. Predseda PSK Majerský súhlasil s tým, že na to musia byť dvaja, jeden 
nemôže uzatvoriť zmluvu. Poslanec Hopta plne chápe, že sa PSK riadi zmluvou uzatvorenou 
a podpísanou v druhom volebnom období. Vtedy nebol poslancom PSK. Podstata tejto zmluvy 
je taká, že PSK de facto podporuje súkromnú firmu majetkom PSK a zotrváva na tejto podpore 
aj naďalej. Je trhové hospodárstvo. Nech si poslanci teraz predstavia, že PSK dá zdarma budovu 
nejakej pekárni a ešte ju bude podporovať, čo by sa asi tak dialo. Zdravotníctvo je citlivá otázka. 
Daná akciová spoločnosť žije v podstate z toho, čo vyprodukuje cez zdravotné poisťovne. PSK 
jej dáva k tomu ešte niečo navyše a všetci sú s tým spokojní. Osobne ho to trápi. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e  n a  v e d om i e    hospodársky 
výsledok spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 
46758054, za rok 2018 vo výške 126 434,40 eur a jeho vysporiadanie tak, že dosiahnutý 
zisk vo výške 126 434,40 eur bude použitý na krytie strát z minulých rokov a bude 
preúčtovaný na účet 429.  
Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 12 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Návrh na menovanie riaditeľky Centra sociálnych 
služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce: Predseda 
PSK Majerský uviedol, že na základe výsledkov výberového konania na obsadenie miesta 
riaditeľa CSS Batizovce výberová komisia odporučila najúspešnejšiu uchádzačku PhDr. K. 
Bolisegovú. Poslankyňa Schlosserová (prerušený zvukový záznam – nebol zapnutý 
mikrofón). 
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 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 Centra 
sociálnych služieb Domov pod Tatrami, Družstevná 25/3, Batizovce PhDr. Katarínu 
Bolisegovú od 1. septembra 2019.  
Hlasovanie:                  za: 52   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SPŠ 
drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane Elokovaného 
pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti SPŠ drevárskej, 
Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov 
ako súčasť SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov: PaedDr. Furman, 
vedúci odboru školstva Úradu PSK, predkladá materiál vypracovaný v súlade so zákonom  
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, kde v prenesenom 
výkone štátnej správy samosprávny kraj zriaďuje alebo zrušuje VZN školy a svojím spôsobom 
ich vyraďuje zo siete. Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 192/2019 zo dňa 8. 4. 2019 schválilo 
návrh na vyradenie SPŠ drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a jej súčasti Elokovaného 
pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice. Následne odbor školstva požiadal ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR o vykonanie uvedenej zmeny v sieti. Ministerstvo svojím 
rozhodnutím vyradilo zo siete predmetnú školu k 31. 8. 2019. SPŠ drevárska ako rozpočtová 
organizácia sa bude rušiť rozdelením. Výchovno-vzdelávací proces zrušenej školy bude 
zabezpečovať SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov od 1. 9. 2019 a zrušeného elokovaného 
pracoviska SOŠ lesnícka, Kollárova 10, Prešov od 1. 9. 2019. Práva a povinnosti vyplývajúce 
z pracovnoprávnych vzťahov školy a školskej jedálne preberie SOŠ technická v Prešove 
a pracovnoprávne vzťahy zamestnancov elokovaného pracoviska SOŠ lesnícka v Prešove. 
V rámci tejto fúzie sú pracovnoprávne vzťahy vysporiadané tak, že nikto nebude nezamestnaný. 
Ľudia v dôchodkovom veku odídu do dôchodku na základe dohody. Ostatní prejdú na nové 
pracoviská. Majetok školy, pohľadávky a záväzky vyplývajúce z týchto právnych vzťahov 
podľa protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku prechádzajú od 1. 9. 2019 na SOŠ technickú 
v Prešove. V rámci pripomienkového konania neboli k návrhu VZN vznesené žiadne 
pripomienky. Komisia školstva,  mládeže, TV a športu svojím uznesením zo dňa 6. 8. 2019 
odporúča zastupiteľstvu schváliť návrh predmetného VZN PSK.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov      s c h v aľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 73/2019, ktorým sa 
zrušuje Stredná priemyselná škola drevárska, Bardejovská 24, Prešov vrátane 
Elokovaného pracoviska, Močidľany 36, Jarovnice ako súčasti Strednej priemyselnej 
školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov a Školská jedáleň, Bardejovská 24, Prešov ako 
súčasť Strednej priemyselnej školy drevárskej, Bardejovská 24, Prešov k 31. augustu 
2019. 
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Hlasovanie:                  za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 11 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zrušuje SOŠ 
technická, Pionierska 361/4, Svidník: PaedDr. Furman, vedúci odboru 
školstva Úradu PSK, pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 192/2019 zo dňa 8. 4. 
2019 schválilo návrh na vyradenie SOŠ technickej, Pionierska 361/4, Svidník. Ministerstvo 
školstva, vedy výskumu a športu SR svojím rozhodnutím vyradilo túto školu zo siete škôl k 31. 
8. 2019. SOŠ technická sa zrušuje splynutím s právnym nástupcom. Majetok, práva 
a povinnosti, pohľadávky a záväzky prechádzajú na SOŠ polytechnickú a služieb arm gen. L. 
Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie. 
Pracovnoprávne vzťahy sú vyriešené tak, že nikto z pedagogických aj nepedagogických 
pracovníkov nepríde o prácu z dôvodu tejto fúzie. Výchovno-vzdelávací proces bude od 1. 9. 
2019 zabezpečený na SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku. V rámci pripomienkového 
konania neboli k návrhu VZN vznesené žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV 
a športu svojím uznesením zo dňa 6. 8. 2019 odporúča zastupiteľstvu návrh predmetného VZN 
schváliť.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov       s c h v aľu j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 74/2019, ktorým sa 
zrušuje Stredná odborná škola technická, Pionierska 361/4, Svidník k 31. augustu 2019. 
Hlasovanie:                  za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 12 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší Elokované 
pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že 
Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 172/2019 písm. a) zo dňa 4. 2. 2019 schválilo návrh na 
vyradenie Elokovaného pracoviska, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť SOŠ 
agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok. Ministerstvo školstva, 
vedy výskumu a športu SR ho svojím rozhodnutím vyradilo zo siete škôl a školských zariadení 
k 31. 8. 2019. Úlohy zrušeného elokovaného pracoviska bude naďalej plniť SOŠ 
agropotravinárska a technická v Kežmarku. V rámci pripomienkového konania neboli k návrhu 
VZN vznesené žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča 
zastupiteľstvu návrh predmetného VZN schváliť.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov     s c h v aľ u j e  

Všeobecne záväzné  nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 75/2019, ktorým sa 
ruší Elokované pracovisko, Sládkovičova 510, Hranovnica ako súčasť Strednej odbornej 
školy agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok k 31. augustu 
2019. 
Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 13 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení VZN PSK 
č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov 
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských 
účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium 
v jazykovej škole v znení VZN PSK č. 31/2013 a VZN PSK č. 
45/2015: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, oboznámil prítomných 
s vypracovaním predmetného VZN na základe zmeny finančných pásiem na nákup potravín na 
jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov bez zdravotných obmedzení, pre diétne 
stravovanie a stravovanie, ktoré určilo Ministerstvo, školstva, vedy, výskumu a športu SR 
s účinnosťou od 1. 9. 2019. Podľa vyššie uvedeného zákona zákonný zástupca dieťaťa alebo 
žiaka uhrádza výšku finančného príspevku na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín 
podľa vekových kategórií stravníkov. V rámci pripomienkového konania neboli k návrhu VZN 
vznesené žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča zastupiteľstvu 
návrh predmetného VZN schváliť.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov     s c h v aľ u j e  

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 76/2019, ktorým sa 
mení Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 27/2012 o výške príspevkov na čiastočnú 
úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských 
účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole v znení 
VZN PSK č. 31/2013 zo dňa 12. 2. 2013 a VZN PSK č. 45/2015 zo dňa 10. 2. 2015. 
VZN PSK č. 27/2012 sa mení takto: 

- v  Článku IV. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
v školskej jedálni ods. 1. znie takto: 

1.  Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje 
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške 
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nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“), Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle § 140 ods. (10) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje takto: 

a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 

RAŇAJKY:   od 0,65 do 0,73 EUR, 

DESIATA:        od 0,54 do 0,60 EUR, 

OBED:  od 1,26 do 1,41 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,36 do 0,40 EUR, 

VEČERA:   od 0,79 do 0,89 EUR. 

b) OBED: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,08 do 1,21 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,16 do 1,30 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,26 do 1,41 EUR. 

c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie a stravovanie 
športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 
v platnom znení: 

RAŇAJKY:   od 0,78 do 0,87 EUR, 

DESIATA:        od 0,65 do 0,73 EUR, 

OBED:  od 1,51 do 1,69 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,43 do 0,48 EUR, 

VEČERA:   od 0,95 do 1,06 EUR. 

d) OBED – diétne stravovanie a stravovanie športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení: 

- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,30 do 1,46 EUR, 

- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,39 do 1,56 EUR, 

- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,51 do 1,69 EUR. 

- v  Článku VI. Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady 
vo výdajnej školskej jedálni ods. 1. znie takto: 

1. Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje 
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške 
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na 
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov 
na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“), Prešovský 
samosprávny kraj v zmysle § 141 ods. (6) zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove 
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje takto: 

a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov: 

RAŇAJKY:   od 0,65 do 0,73 EUR, 

DESIATA:        od 0,54 do 0,60 EUR, 

OBED:  od 1,26 do 1,41 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,36 do 0,40 EUR, 

VEČERA:   od 0,79 do 0,89 EUR. 
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b) OBED: 

− v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,08 do 1,21 EUR, 

− v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,16 do 1,30 EUR, 

− v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,26 do 1,41 EUR. 
c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie a stravovanie 

športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania 
v platnom znení: 

RAŇAJKY:   od 0,78 do 0,87 EUR, 

DESIATA:        od 0,65 do 0,73 EUR, 

OBED:  od 1,51 do 1,69 EUR, 

     OLOVRANT:   od 0,43 do 0,48 EUR, 

VEČERA:   od 0,95 do 1,06 EUR. 

d) OBED – diétne stravovanie a stravovanie športovcov podľa vyhlášky MŠ SR č. 
330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v platnom znení: 

− v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,30 do 1,46 EUR, 

− v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,39 do 1,56 EUR, 

− v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,51 do 1,69 EUR. 

II. 

- Článok IX. Záverečné ustanovenie znie takto: 

1. VZN PSK č. 27/2012 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 17. apríla 2012 uznesením č. 
312/2012 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom 1. mája 2012. 

2. VZN PSK č. 31/2013 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 12. februára 2013 uznesením   č. 
461/2013 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom vyhlásenia t. 
j. 12. februára 2013. 

3. VZN PSK č. 45/2015 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 10. februára 2015 uznesením   č. 
158/2015 nadobúda platnosť dňom jeho vyvesenia na úradnej tabuli a účinnosť nadobúda 
15. dňom od vyvesenia. 

4. VZN PSK č. 76/2019 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 26. augusta 2019 uznesením č. 
266/2019 nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom 1. septembra 
2019. 

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

K bodu 14 – Prerokovanie petície „Proti vyradeniu Obchodnej 
akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných škôl“: Podľa slov 
PaedDr. Furmana, vedúceho odboru školstva Úradu PSK, bola dňa 13. 6. 2019 v podateľni 
Úradu PSK zaevidovaná petícia „Proti vyradeniu OA, Volgogradská 3, Prešov zo siete 
stredných škôl“ v nasledovnom znení: „Rodičovská rada je proti návrhu PSK o vyradení 
Obchodnej akadémie, Prešov zo siete stredných škôl, sme za jej zachovanie, za zachovanie 
názvu obchodná akadémia a ponechanie v terajších priestoroch. Sme proti spojeniu so SOŠ 
podnikania, alebo vytvoreniu len tzv. odboru na inej SOŠ. Upozorňujeme, že ako tretie 
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najväčšie mesto na Slovensku a krajské mesto, si obchodnú akadémiu zaslúžime.“ Táto petícia 
bola dňa 17. 6. 2019 postúpená ÚHK PSK na odbor školstva. Predkladateľ petície listom zo 
dňa 17. 7. 2019 zaslal vyjadrenie, že trvá na tom, aby ním predložená petícia bola prerokovaná 
Zastupiteľstvom PSK, aby s ňou boli oboznámení všetci poslanci PSK. K petícii bolo 
pripojených 479 podpisových hárkov v papierovej podobe, ktoré podpísalo celkom 8 343 
občanov. Po preverení úplnosti náležitostí bolo uznaných celkovo 8 143 platných podpisov. 
Keďže zastupiteľstvo na minulom zasadnutí nerokovalo vo veci tejto zmeny a fúzie, nebola 
vlastne uvedená petícia naplnená. V kontexte PSK v súlade so schválenou Stratégiou výchovy 
a vzdelávania malo dôjsť k fúzii OA v Prešove a k jej prechodu z ul. Volgogradskej na ul. 
Masarykovu z dôvodu efektívnejšieho využitia zrekonštruovaných priestorov SOŠ podnikania 
v Prešove. Mal zostať aj pôvodný názov. Zastupiteľstvo PSK tento návrh neodobrilo a tento 
proces je momentálne pozastavený. 

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 5d ods. (3) zákona č. 
85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov      p r e r o k o v a l o  

petíciu „Proti vyradeniu Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete stredných 
škôl“. 

Znenie petície:  

„Rodičovská rada je proti návrhu PSK o vyradení Obchodnej akadémie, Prešov zo siete 
stredných škôl, sme za jej zachovanie, za zachovanie názvu obchodná akadémia a ponechanie 
v terajších priestoroch. Sme proti spojeniu so SOŠ podnikania, alebo vytvoreniu len tzv. odboru 
na inej SOŠ. Upozorňujeme, že ako tretie najväčšie mesto na Slovensku a krajské mesto, si 
obchodnú akadémiu zaslúžime.“  

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

K bodu 15 – Návrh Územného plánu Prešovského samosprávneho 
kraja:  Ing. Ježová, osoba spôsobilá na obstarávateľskú činnosť ÚPP a ÚP, predkladá 
zastupiteľstvu na schválenie návrh Územného plánu PSK (ďalej ÚP PSK). Prílohou tohto 
materiálu je správa o obstarávaní a prerokovaní ÚP PSK a stanovisko Ministerstva dopravy 
a výstavby SR podľa § 25 stavebného zákona, ktorým súhlasilo s tým, že územný plán bol 
obstaraný v súlade s platnou legislatívou a na základe jeho súhlasu mohol byť tento materiál 
predložený Zastupiteľstvu PSK. Ďalšou prílohou ÚP PSK je jeho textová a grafická časť. Ide 
o historicky prvý územný plán, ktorý si obstarávala sama regionálna samospráva pre svoj 
región v spolupráci s mestami a obcami. Návrh ÚP bol spracovaný v súlade so súborným 
stanoviskom k vypracovaniu návrhu ÚP PSK schváleného Zastupiteľstvom PSK v apríli roka 
2017, v rámci ktorého bola schválená aj zmena zadania. Je v súlade aj s nadradenou 
územnoplánovacou dokumentáciou Koncepcia územného rozvoja Slovenska v znení jej zmeny 
z roku 2011. ÚP PSK v podstate rieši celé územie, ale urbanisticky bol riešený okrem 
Vojenského obvodu Valaškovce. Určuje zásady a záväzné regulatívy štruktúry osídlenia 
samosprávneho kraja, priestorového usporiadania funkčného využitia jeho územia, 
zabezpečenie požiadaviek územného systému ekologickej stability, tvorby krajiny a ochrany 
životného prostredia vrátane zabezpečenia optimálneho vzťahu ochrany kultúrnych pamiatok 
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a pamiatkových území. Vo vzťahu k územným plánom obcí a miest rieši významne dopravné 
a technické vybavenie regiónu a vymedzuje verejnoprospešné stavby a chránené časti krajiny. 
Úlohou územnoplánovacej dokumentácie regiónu PSK je predovšetkým vytvoriť koordinačné 
podmienky a dostatok údajov, zásad a regulatívov pre spracovanie územných plánov obcí. 
V rámci prerokovania návrhu ÚP PSK bolo vznesených okolo 1 412 pripomienok, ktoré boli 
v zmysle stavebného zákona vyhodnotené a neakceptované pripomienky boli opätovne 
prerokované so štátnym orgánom. Ich vyhodnotenie alebo zapracovanie do záväznej časti bolo 
dohodnuté s ostatnými dotknutými (samosprávy, správcovia sietí, verejnosť) a zdôvodnené, 
prečo nemohli byť prerokované. Najviac bolo vznesených pripomienok s charakterom 
hromadnej pripomienky a týkali sa životného prostredia napr. odkaliska Poša s požadovaním 
jeho ukončenia, prieskumných území, dopravnej infraštruktúry. Záväzná časť tejto 
územnoplánovacej dokumentácie bude vydaná VZN predloženým v ďalšom bode programu 
rokovania. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, § 3 písm. f) bodu 4 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode 
niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 26 ods. 
2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov 

      A.     b e r i e    n a   v e d o m i e 
A.1.  stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 

25 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov zaslaný listom č. 24739/2019/SV/65885 zo dňa 22. augusta 
2019 k návrhu Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja  

A.2.  správu o obstaraní a prerokovaní Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 
B.     s c h v a ľ u j e 
B.1.  Územný plán Prešovského samosprávneho kraja  
B.2.  vyhodnotenie stanovísk a pripomienok uplatnených pri prerokovaní návrhu Územného 

plánu Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 16 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa vydáva 
Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja: 
Ing. Ježová, osoba spôsobilá na obstarávateľskú činnosť ÚPP a ÚP, uviedla, že v súlade so 
stavebným zákonom a zákonom o samospráve vyšších územných celkov sa po schválení ÚP 
PSK jeho záväzná časť podľa nových inštrukcií ministerstva vydáva VZN. Neoddeliteľnou 
súčasťou VZN PSK je Záväzná časť ÚP PSK. Návrh VZN PSK bol zverejnený 11. 8. 2019 s 
ukončením pripomienkového konania dňa 21. 8. 2019. V stanovenej lehote neboli vznesené 
žiadne pripomienky, okrem pokynov ministerstva k úprave uznesenia. Upozornila na zmenu 
v návrhu uznesenia v časti B, kde sa sloveso ukladá mení na žiada. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, § 3 písm. f) bodu 4 zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode 
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niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 27 ods. 
2 a § 31 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný 
zákon) v znení neskorších predpisov  
A.     s c h v a ľ u j e 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 77/2019, ktorým sa   
vydáva Záväzná časť Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja  
B.      ž i a d a      predsedu PSK 
B.1.  zabezpečiť vydanie Záväznej časti Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja 

všeobecne záväzným nariadením Prešovského samosprávneho kraja 
B 2.   zabezpečiť zrušenie Územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja 

v znení jeho neskorších zmien a doplnkov dňom účinnosti všeobecne záväzného 
nariadenia Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa vydá Záväzná časť Územného 
plánu Prešovského samosprávneho kraja  

B.3. zabezpečiť uloženie schváleného čistopisu Územného plánu Prešovského samosprávneho 
kraja na Ministerstve dopravy a výstavby Slovenskej republiky a Okresnom úrade Prešov, 
odbore výstavby a bytovej politiky a zaslať registračný list spolu s kópiou uznesenia o 
schválení Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja Ministerstvu dopravy a 
výstavby Slovenskej republiky.                                                     Termín: 31. október 2019  

Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 17 – Informatívna správa o realizácii Akčného plánu pre 
rast a zamestnanosť PSK v rámci  I. etapy  iniciatívy  Catching-up  
Regions  v Prešovskom  kraji: RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru regionálneho 
rozvoja Úradu PSK, predstavil materiál so sumarizáciou hlavných výstupov, aktivít 
a výsledkov prvého roku I. etapy iniciatívy pre „dobiehajúce regióny“. Obsahuje najdôležitejšie 
veci týkajúce sa tohto roka vrátane vstupnej správy s názvom Kľúčová dynamika regionálneho 
rozvoja v rámci PSK so všetkými aktivitami, výstupmi, závermi, odporúčaniami a prehľad 
o všetkých komponentoch. Podrobná dokumentácia a všetky výstupy z prvého roku sú 
zverejnené v slovenčine a angličtine na webovej stránke PSK. Táto iniciatíva pokračuje II. 
etapou. Na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva by mala byť predložená informácia o II. etape 
iniciatívy Catching-up Regions. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov     b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívnu správu o realizácii Akčného plánu pre rast a zamestnanosť Prešovského 
samosprávneho kraja v rámci I. etapy iniciatívy Catching-up Regions v Prešovskom kraji.  
Hlasovanie:                  za: 36   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
  
 

 
 



29 
 

K bodu 18 – Návrh vstupu PSK do záujmového združenia 
právnických osôb Košice IT Valley, z. p. o.: RNDr. Bauer, PhD., vedúci 
odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, informoval prítomných o vstupe do predmetného 
záujmového združenia právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2007. V súčasnosti má 55 
členov. Medzi nimi sú napr. Košický samosprávny kraj, mestá Košice, Prešov, Poprad. Je to 
platforma, ktorá sa za roky svoje existencie prezentuje veľmi dobre. Cieľom tohto združenia je 
vybudovanie centra excelencie informačných a komunikačných technológií v regióne celého 
východného Slovenska, čože združenie nie je orientované len na KSK. PSK by mal byť členom 
takého združenia. Je to v súlade aj s iniciatívou Catching-up Regions a nových nárokov 
prichádzajúcich z pohľadu smart prístupov. Účasť v tomto združení bude pre PSK veľmi 
užitočná pre kontakt s najdôležitejšími hráčmi v oblasti IT v tomto regióne. 
Diskusia:  
Poslanec Wzoš podporuje vstup PSK do záujmového združenia právnických osôb Košice IT 
Valley. Mesto Poprad bolo jeho členom, ale po nástupe nového vedenia zo združenia vystúpilo, 
čo je veľká škoda. Pred tromi rokmi bol iniciátorom vstupu mesta Poprad do tohto združenia. 
Jedným z výsledkov práce tohto združenia bol príchod nadnárodnej IT firmy do Popradu, 
v súčasnosti zamestnáva 40 – 50 pracovníkov. Podľa analýz Svetovej banky chýba PSK 
inovačný potenciál prichádzajúci práve cez tieto firmy a združenia, ktoré sú zdrojmi informácií, 
čo je veľmi dôležité. Požiadal poslancov PSK o podporu predloženého materiálu.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
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. vstup Prešovského samosprávneho kraja do záujmového združenia právnických osôb  
        Košice IT Valley, z. p. o., formou pridelenia štatútu riadneho člena 
A.2. základný členský poplatok pre kalendárny rok vo výške 500 eur 
B. p o v e r u j e 

predsedu Prešovského samosprávneho kraja požiadať v zmysle Stanov záujmového 
združenia právnických osôb Košice IT Valley, z. p. o., o pridelenie štatútu riadneho člena 

C. b e r i e   n a   v e d o m i e 
Stanovy záujmového združenia právnických osôb Košice IT Valley, z. p. o.  

Hlasovanie:                  za: 35   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Návrh na ukončenie členstva PSK v občianskom 
združení Východoslovenská investičná agentúra (VIA) so sídlom 
v Košiciach: RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, 
navrhol ukončiť členstvo PSK v občianskom združení VIA so sídlom v Košiciach z dôvodu 
poklesu aktivít v posledných dvoch rokoch. Účasť v z. p. o. Košice IT Valley bude pre PSK 
omnoho lepšia. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 



30 
 

A/  s c h v a ľ u j e  
vystúpenie Prešovského samosprávneho kraja z občianskeho združenia Východoslovenská 
investičná agentúra Košice 

B/  p o v e r u j e  
predsedu Prešovského samosprávneho kraja doručením oznámenia člena o vystúpení 
z agentúry jej predstavenstvu.  

Hlasovanie:                  za: 37   proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Predloženie žiadosti o NFP na projekt s názvom 
„Smart Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy     
Inteligentný   a   lepší   samosprávny   kraj   vyhlásenej  v   rámci 
Operačného programu  Efektívna verejná správa: RNDr. Bauer, PhD., 
vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, navrhuje zastupiteľstvu odsúhlasiť vstup 
do projektu s názvom Smart PSK na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj. Táto 
výzva je naviazaná na pripravovanú Stratégiu rozvoja Slovenska, kde jedným z cieľov je 
posilnenie regionálnej samosprávy v budúcom programovacom období. Z tohto dôvodu sa 
riadiaci orgán rozhodol vyčleniť európske finančné prostriedky pre všetky samosprávne kraje. 
Počíta sa s tým, že každý samosprávny kraj podá žiadosť a dostane finančné prostriedky, 
pretože výzva obsahuje finančné prostriedky pre všetky kraje s možnosťou získania až do sumy 
2,5 mil. eur a pre PSK, BBSK, TSK ešte navyše 1 mil. eur, lebo v rámci I. etapy iniciatívy pre 
„dobiehajúce regióny“ treba posilniť odborné implementačné kapacity. Preto Európska komisia 
navrhla dodatočné prostriedky navyše. Ide o Európsky sociálny fond, čiže sú to prostriedky 
určené hlavne do ľudí a budovania kapacít, ale výstupom by mali byť aj strategické dokumenty. 
Predpísaným výstupom je PHSR alebo program rozvoja kraja, ktorý PSK pripravuje v rámci 
tohto projektu a tzv. Smart koncepcia čiže hľadanie inteligentných riešení, ktoré pomôžu 
v rôznych oblastiach kompetencií PSK. Spolufinancovanie projektu PSK je do výšky 5 %, 
maximálne do výšky 175 000 eur počas 3 rokov, je to 30-mesačný projekt. Bude potrebné aj 
predfinancovanie projektu, aj keď je systém zálohových platieb. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
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. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Smart 

Prešovský samosprávny kraj“ na základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj 
vyhlásenej v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa, kód výzvy OP EVS 
DOP-PO1-SC1.1-2019-1, s maximálnou žiadanou výškou oprávnených výdavkov 
3 500 000 eur 

B. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného 
finančného príspevku;  

C. spolufinancovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov, čo 
predstavuje maximálne 175 000 eur pre roky 2020 - 2022 
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D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po 
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky 3 500 000 eur pre 
roky 2020 – 2022. 

Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21 – Projekt „Obnova opevnených miest“ (Recapture the 
Forest Cities) – schválenie a financovanie projektu 4. výzvy 
programu Interreg Europe:  Mgr. Janošková Hnátová, vedúca odboru 
cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Úradu PSK, uviedla, že PSK spolu s ďalšími 
siedmimi partnermi má za úlohu zlepšiť miestne a regionálne politiky pri ochrane kultúrnych 
pamiatok opevnení hradieb tohto regiónu. Rozpočet projektu predstavuje sumu 1,5 mil. eur, 
z toho rozpočet PSK je 135 275 eur. Projekt sa bude realizovať po dobu 48 mesiacov. 
Realizácia projektu prispeje k riešeniu problémov existujúcich opevnených miest, kde vybraní 
odborníci, na základe analýzy celého územia a získania know-how a osvedčených postupov od 
partnerov projektu, prinesú nový rozmer využitia týchto objektov opevnení v podmienkach 
PSK. Čiže inovatívne využitie v oblasti enviromentálnej, edukačnej, podnikateľskej, 
v cestovnom ruchu v rámci zvýšenia atraktivity územia. Kľúčovým výstupom predmetného 
projektu bude akčný plán a cieľom PSK je jeho zapracovanie do budúcich strategických 
dokumentov kraja, ale kľúčovo predstavuje príležitosť na získavanie ďalších finančných 
prostriedkov nasledujúcej finančnej perspektívy práve do tejto oblasti. Ambíciou PSK je tento 
akčný plán pretaviť ako nástroj operačného programu IROP pre obdobie rokov 2021 – 2027. 
Materiál v časti B predstavuje systém riadenia a financovania projektu, z toho predfinancovanie 
85 % výdavkov. Spolufinancovanie projektu je vo výške 15 % a predstavuje sumu 20 291,25 
eur bežných výdavkov. Vzhľadom na aktuálnosť témy v súvislosti s viacerými hradobnými 
opevnenými mestami PSK je vnímaná účasť PSK v tomto projekte ako potrebná pre získanie 
ďalšieho know-how a príkladov dobrej praxe iných krajín EÚ. 
Diskusia: 
Poslanec Hrabčák osobne veľmi víta tieto aktivity odboru cezhraničnej a medzinárodnej 
spolupráce. Mesto Sabinov bude súčasťou tohto projektu. Pevne verí, že to bude kvalitná 
spolupráca. Mesto Sabinov má skúsenosti s obnovou hradieb, je bývalým kráľovským mestom  
a jedným z jedenástich hradobných miest. Aktuálne už v tomto roku chystá akciu vo výške 
800 000 eur, ktorou bude predfinancovávať druhú etapu hradobných miest. Teší sa na 
spoluprácu s odborom cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce a verí, že bude prínosom pre 
obe strany. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A. b e r i e   n a    v e d o m i e 

informatívnu správu k schválenému projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova 
opevnených miest) v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe 

B. s c h v a ľ u j e 
B.1.   účasť PSK v projekte „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest) 
            v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe 
B.2.      systém riadenia a financovania projektu, a to: 

• predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov 
• spolufinancovanie projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova 

opevnených  miest) v rámci 4. výzvy programu Interreg Europe vo výške 15 % 
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z celkových oprávnených nákladov na projekt v sume do výšky 20 291,25 eur - 
BV. 

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

K bodu 22 – Implementácia programu Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020 v rámci Regionálneho kontaktného bodu 
PSK – schválenie a financovanie technickej pomoci: Mgr. Janošková 
Hnátová, vedúca odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Úradu PSK, dala do 
pozornosti program Interreg V-A, ktorý predstavuje významný nástroj pomoci v srdci 
ekonomického rozvoja regiónu PSK a teší sa vysokej úspešnosti subjektov z PSK. PSK sa 
aktívne zapája do procesov riadenia tohto programu v spolupráci s ďalšími implementačnými 
inštitúciami prostredníctvom 3 oblastí a to: 1) monitorovacieho výboru programu, kde sa 
presadzujú záujmy PSK a prijímajú rozhodnutia v zmysle implementačných procedúr 
programu; 2) manažovania fondu mikroprojektov, ten ale nie je predmetom predloženého 
materiálu, bude predložený na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva; 3) regionálneho kontaktného 
bodu PSK. Práve tohto sa týka predložený materiál časť A.1, ktorá definuje kompetencie 
realizované v zmysle komunikačnej stratégie. Vyzdvihla aktívnu spoluprácu so Spoločným 
sekretariátom v Krakove, organizovanie rôznych informačných seminárov, workshopov, 
konzultačnú činnosť, propagáciu programu. Materiál v časti A.2 vyhodnocuje implementáciu 
programu V-A a jeho 13 výziev k 1. 7. 2019, mimo fondu mikroprojektov, kde bolo 
schválených 86 projektov vo výške 168 mil. eur. 51 projektov je s účasťou partnera z PSK 
v alokovanej čiastke 103 mil. eur, čo predstavuje 60 %-nú úspešnosť zapojenia partnerov 
z PSK. Materiál v časti B predstavuje systém riadenia a financovania projektov technickej 
pomoci, predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie a refundácie výdavkov vo výške 
95 % a 5 %-né spolufinancovanie predmetného projektu technickej pomoci v sume 3 637,81 
eur bežných výdavkov. Prínosom projektu technickej pomoci Regionálneho kontaktného bodu 
PSK je predovšetkým zabezpečenie efektívnej implementácie programu a priblíženie sa 
potenciálnym žiadateľom ako aj úspešným prijímateľom programu. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A. b e r i e   n a    v e d o m i e 

 A.1. informatívnu  správu  o činnosti  Regionálneho  kontaktného  bodu Prešovského 
    samosprávneho kraja  v rámci  implementácie programu  Interreg V-A  Poľsko - 
    Slovensko 2014 – 2020 
 A.2. vyhodnotenie implementácie programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 
B. s c h v a ľ u j e  
B.1.    systém riadenia a financovania projektu, a to: 

• predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov 
• spolufinancovanie technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg 

V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 tzv. Regionálneho kontaktného bodu 
Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 % z celkových oprávnených 
nákladov na projekt v sume 3 637,81 eur - BV. 

Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 23 – Predfinancovanie a spolufinancovanie 
mikroprojektov kultúrnych organizácií v zria ďovateľskej  
pôsobnosti  PSK  z prostriedkov Európskeho fondu  regionálneho  
rozvoja  Programu  cezhraničnej  spolupráce  Interreg V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, 
oboznámila prítomných s predfinancovaním a spolufinancovaním mikroprojektov štyroch 
kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, a to Podduklianskeho osvetového 
strediska vo Svidníku, Tatranskej galérie v Poprade, Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove a 
Múzea v Kežmarku. Ide o podporu kultúrnych aktivít a rozvoj cestovného ruchu. Proces 
schvaľovania týchto projektov sa ešte len začína. Bolo by dobré, ak by boli tieto kultúrne 
inštitúcie úspešné a aby predfinancovanie a spolufinancovanie pomohlo rozvoju ich kultúrnych 
aktivít. 
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    predfinancovanie 
a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. 
Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24A – Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu 
SOŠ podnikania, Masarykova 24, Prešov zapojenej do výzvy 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – 
Slovensko 2014 – 2020: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, 
uviedol, že v rámci projektu je kombinácia zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 
štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Zastupiteľstvo PSK bude schvaľovať predfinancovanie 
vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie vo výške 2,5 
% z celkových oprávnených výdavkov projektu z vlastných zdrojov PSK, nakoľko 
financovanie projektu je formou refundácie. Celkový rozpočet projektu je 243 433,26 eur, 
celkový rozpočet pre školu ako partnera projektu je 96 122,81 eur v rámci členenia na bežné a 
kapitálové výdavky.     
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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 
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1 predfinancovanie projektu Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov   

s názvom „Odborné vzdelávanie – šanca pre rozvoj poľsko-slovenského pohraničia“ 
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, čo predstavuje sumu 91 316,67 eur (z toho: bežné výdavky vo výške 
88 616,67 eur a kapitálové výdavky vo výške 2 700 eur) 

A.2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A.1 vo výške 2,5 % z celkových   
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 2 403,07 eur (bežné výdavky) 
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A.3 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
Hlasovanie:                  za: 43   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24B – Predfinancovanie a spolufinancovanie 
mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 
37, Levoča zapojeného do výzvy Programu cezhraničnej 
spolupráce Interreg  V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020: PaedDr. 
Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, predstavil celkovú alokáciu finančných 
prostriedkov v sume 43 888,86 eur. Predfinancovanie je vo výške 95 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu a spolufinancovanie 5 %  z celkových oprávnených výdavkov 
projektu. Podľa informácie bol tento projekt schválený. Požiadal o jeho podporu v rámci PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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 
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1 predfinancovanie mikroprojektu Gymnázia J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, 

Levoča s názvom „Get 2 IT“ 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, čo predstavuje sumu 41 694,41 eur 
(bežné výdavky) 

A.2 spolufinancovanie mikroprojektu uvedeného v bode A.1 vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu, čo predstavuje sumu 2 194,45 eur (bežné výdavky) 

A.3  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

Hlasovanie:                  za: 38   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25 – Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 
Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 – schválenie projektových žiadostí: 
Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, informoval prítomných o vyhlásení výzvy v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko dňa 1. 7. 2019 na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku. Je určená pre projekty 2. prioritnej 
osi programu „Trvalo udržateľná cezhraničná doprava“, investičnej priority „Posilnenie 
regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T 
vrátane multimodálnych uzlov“. Výška aktuálnej výzvy je 6,7 mil. eur. Termín na predkladanie 
žiadostí je do 16. 9. 2019. SÚC PSK chce podať v tomto termíne žiadosti na plánované projekty: 
1) „Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským vojvodstvom a PSK“ na úseku cesty 
II/545 Demjata – Raslavice o dĺžke 2,5 km s predpokladaným rozpočtovým nákladom 3,994 
mil. eur; 2) „Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných parkov – 3. etapa“ na 
úseku cesty II/543 Hniezdne – Kamienka o dĺžke 3,6 km s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom 1,950 mil. eur; 3) „Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, Stropkov 
a Jaslo“ na úseky cesty II/556 Fijaš – Lomné o dĺžke vyše 7 km s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom 3,846 mil. eur. Z dôvodu zatiaľ nízkej alokácie vyhlásenej výzvy a dohôd s poľskými 



35 
 

partnermi je potrebné projekty pre úspešnú realizáciu dofinancovať z rozpočtu PSK. Návrh 
dofinancovania je pred procesom verejného obstarávania a slúži ako dokument k predloženiu 
projektových žiadostí prípadnej úspešnej realizácie projektov. V ďalšom budú všetky úspory 
z predošlých projektov rozdelené na dofinancovanie týchto nových projektov. Už dnes sa počíta 
s pomernou časťou úspor vo výške 1 mil. eur po ukončení verejného obstarávania týchto 3 
nových projektov vo výške cca 1,5 mil. eur. Potom by sa úmerne znižovala čiastka 
dofinancovania z VÚC. Celkove by potreba dofinancovania klesla zo 4 860 000 eur na 
3 360 000 eur, teda zhruba na 30 % projektovanej hodnoty. Nasledovala obrazová prezentácia 
spomínaných cestných úsekov. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie č. 1: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.    s c h v a ľ u j e 

A.1 predloženie  žiadosti  o poskytnutie  finančného príspevku za účelom  realizácie  projektu  
        „Zlepšenie  cezhraničnej  dopravy  medzi Malopoľským vojvodstvom a Prešovským 
        samosprávnym krajom“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 994 000 eur  
        ktorého  ciele  sú  v  súlade s  platným  Územným  plánom  PSK  a  platným  Programom 
        hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
A.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
A.3  zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie realizovaného  
        projektu vo výške max. 88 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
        výdavkov projektu a poskytnutého  finančného príspevku  v súlade s podmienkami 
        poskytnutia pomoci 
A.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
A.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 
A.6  dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu 
        projektu z dôvodu  nedostatočnej  alokácie  výzvy  Programu cezhraničnej spolupráce  
        Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 2 234 000 eur. 
 
Návrh na uznesenie č. 2: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.    s c h v a ľ u j e 

A.1 predloženie  žiadosti  o poskytnutie  finančného príspevku za účelom  realizácie  projektu  
        „Modernizácia   cestného   spojenia   Pieninských   národných   parkov  –  3.  etapa“ 
        s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 950 000 eur, ktorého ciele sú v súlade   
        s platným  Územným  plánom  PSK  a  platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
        rozvoja PSK 
A.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
A.3  zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie realizovaného  
        projektu vo výške max. 41 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
        výdavkov projektu a poskytnutého  finančného príspevku  v súlade s podmienkami 
        poskytnutia pomoci 
A.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
A.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 
A.6  dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu 
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        projektu z dôvodu  nedostatočnej  alokácie  výzvy  Programu cezhraničnej spolupráce  
        Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 130 000 eur. 

 

Návrh na uznesenie č. 3: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.    s c h v a ľ u j e 

A.1 predloženie  žiadosti  o poskytnutie  finančného príspevku za účelom  realizácie  projektu 
        „Rekonštrukcia   dopravného   spojenia   v  okresoch   Svidník,  Stropkov  a   Jaslo“  
        s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 846 000 eur, ktorého ciele sú v súlade   
        s platným  Územným  plánom  PSK  a  platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
        rozvoja PSK 
A.2  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
A.3  zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie  realizovaného  
        projektu vo výške max. 117 500 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
        výdavkov  projektu  a poskytnutého  finančného príspevku  v súlade s podmienkami 
        poskytnutia pomoci 
A.4  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
A.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 
A.6  dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie celkového rozpočtového nákladu 
        projektu z dôvodu  nedostatočnej  alokácie  výzvy  Programu cezhraničnej spolupráce  
        Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 1 496 000 eur. 

 

Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhy na uznesenie č. 1, 2, 3 boli schválené. 
 
 

K bodu 26 – 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, oboznámil prítomných 
s vyhlásením výzvy dňa 29. 3. 2019 na predloženie žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj 
multimodálneho dopravného systému s alokáciou 17,313 mil. eur. Aby projektová 
dokumentácia spĺňala podmienky výzvy, Zastupiteľstvo PSK na svojom 11. zasadnutí dňa 4. 2. 
2019 schválilo v úprave rozpočtu financovanie úpravy projektovej dokumentácie spomínaných 
projektov. K dnešnému dňu SÚC PSK zabezpečuje ďalšie fázy investičnej prípravy najmä 
hodnotenie vplyvov projektu na životné prostredie, správne konania v súlade so stavebným 
zákonom, úpravy projektovej dokumentácie, analýzu nákladov a výnosov, bezpečnostný audit 
projektov, prípravu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku a ostatných príloh v zmysle 
vyhlásenej výzvy. V rámci vyhlásenej výzvy boli dňa 27. 6. 2019 predložené 2 žiadosti, a to 
modernizácia cesty II/558  Hudcovce – Topoľovka a rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica 
Svidník – Mičakovce. V rámci II. hodnotiaceho kola sú plánované ďalšie 2 projekty, a to 
Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa a Modernizácia cesty II/536 
Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča. 
Tieto 2 projekty budú podané v termíne najneskôr do 1. 10. 2019. Celkové oprávnené výdavky, 
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t. j. 100 % hodnoty projektov predstavuje čiastku maximálne 7,8 mil. eur, pričom zo strany 
PSK je potrebné zabezpečiť spolufinancovanie 5 % celkom vo výške maximálne 390 000 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie č. 1: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.   s c h v a ľ u j e 
A.1 predloženie   žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  za   účelom  realizácie  projektu 
       „Modernizácia   cesty   II/534   Poprad – Starý Smokovec – 1. etapa“ s predpokladaným 
       rozpočtovým   nákladom   max.  5 300 000  eur,   ktorého   ciele  sú  v  súlade  s  platným  
       Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
A.3 zabezpečenie  finančných  prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie  realizovaného  
       projektu vo výške max. 265 000 eur, čo predstavuje rozdiel  celkových oprávnených 
       výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
A.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 
A.   s c h v a ľ u j e  
A.1 predloženie   žiadosti  o  nenávratný  finančný  príspevok  za   účelom  realizácie  projektu 
       „Modernizácia   cesty   II/536   Spišský   Štvrtok  –  Kežmarok,   zlepšenie  dopravnej 
       mobility v okresoch  Kežmarok  a Levoča“ s  predpokladaným  rozpočtovým  nákladom 
       max.  2 500 000 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným  
       Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
A.2 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
A.3 zabezpečenie  finančných  prostriedkov na 5 %-né  spolufinancovanie  realizovaného  
       projektu vo výške max. 125 000 eur, čo predstavuje rozdiel  celkových oprávnených 
       výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
A.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: 49   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhy na uznesenie č. 1, 2, boli schválené. 
 
 

K bodu 27 – Návrh na založenie obchodnej spoločnosti IDS  
Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného 
dopravného systému Košického a Prešovského kraja a majetkovú 
účasť PSK v tejto spoločnosti: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy 
Úradu PSK, uviedol, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúcu situáciu na cestách ako aj 
klesajúci záujem občanov o využívanie autobusovej dopravy sa PSK a KSK rozhodli 
vybudovať regionálny integrovaný dopravný systém tzv. IDS pre územie východného 
Slovenska. Jeho cieľom je zapojenie všetkých druhov verejnej dopravy, teda prímestskej, 
mestskej, železničnej, nemotorovej. Dňa 17. 7. 2019 sa v Prešove dohodli predsedovia PSK 
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a KSK na založení organizátora IDS pre východné Slovensko za nasledujúcich podmienok: 
názov organizátora - IDS Východ, s. r. o.; právna forma s. r. o.; základné imanie -100 000 eur, 
za každý kraj 50 %; 2 konatelia za každý kraj, za PSK – Ing. M. Škorupa (aktuálne vedúci odd. 
integrovaného dopravného systému); sídlo - Košice; špecializované pracovisko pre dopravné 
modelovanie - Prešov; počet zamestnancov do konca roka 2019 – 6; odhad počtu zamestnancov 
v horizonte 10 rokov – okolo 50. 
Diskusia: 
Poslanec Benko pochopil, že Ing. Škorupa je vedúci odd. IDS a vypracoval nejaký materiál. 
PSK má ísť do nejakej obchodnej spoločnosti so sídlom v KSK. PSK bude mať kvázi vedúceho 
oddelenia resp. vedúceho IDS. Poslanci sa dozvedeli víziu približného počtu zamestnancov. Je 
to všetko pekné. Určite aj v iných európskych mestách má zelenú integrovaná doprava. K tomu 
chce pristúpiť aj druhé a tretie najväčšie mesto v SR, čiže Košice a Prešov. Chcel by počuť 
víziu, napr. čo sa presne urobí do decembra 2019, 2020, 2021, aby PSK obrazne povedané 
nekŕmil zbytočných zamestnancov sediacich v kanceláriách a o dva roky, keď sa budú poslanci 
PSK v zastupiteľstve pýtať na fungovanie, nebudú mať žiadny výsledok a efekt integrovanej 
dopravy. Do tohto určite musia vstúpiť obidve krajské mestá, KSK, PSK. Malo by sa začať 
s autobusovou dopravou v rámci PSK aj KSK, neskôr by do tohto procesu mala vstúpiť 
železničná doprava a iné. Dnes sa o niečom rozpráva, ale nikto nevie, čo bude o 1 – 2 roky. 
Niečo vznikne so sídlom v Košiciach na základe dohody predsedov PSK a KSK, PSK bude 
mať šéfa. Chcel vedieť, čo bude do decembra roku 2019, 2020, ako sa to utrasie v okrajových 
okresoch PSK a ďalší plán. Ing. Škorupa následne informoval prítomných o základných 
veciach IDS v roku 2019 vyplývajúcich z návrhu mandátnej zmluvy, ktorá je prílohou 
predloženého materiálu. Obsahuje presne špecifikované body a témy, ktorým sa IDS chce 
venovať už v tomto roku. Najpodstatnejším je plán dopravnej obslužnosti, teda nejaký základný 
návrh a projekt toho, čo chce vytvoriť PSK a KSK v horizonte 10 – 15 rokov. Akým spôsobom 
by mala byť fyzicky usporiadaná doprava, linky, spoje, synchronizácia atď. V októbri by mohla 
byť podpísaná zmluva so Žilinskou univerzitou, s ktorou by sa malo kooperovať v tomto 
projekte. V rámci plánu udržateľnej mobility bol dodaný dopravný model. Je potrebné 
zaškolenie ľudí, aby boli schopní pracovať s týmto modelom, zakúpiť príslušný softvér a začať 
pracovať s týmito vecami, lebo údaje a dáta postupne starnú a treba ich využívať. Dôležitý je 
návrh tarifných zón, pričom celý princíp budovania IDS má postupný skladací charakter. 
Postupne sa pôjde od centra územia východného Slovenka, teda oblasti Prešov – Košice, 
s ďalším pridávaním jednotlivých okresov, zón v zmysle návrhu už v rámci plánu udržateľnej 
mobility. Tento rok predpokladá nejaký začiatok prác na systéme dopravnej optimalizácie, rok 
2020 aj so sústredením na tarifnú integráciu. Celkovo sa bude postupovať v nejakom 
geografickom rámci. Nebude asi príliš možné nejakú tému IDS naraz aplikovať na celom 
území, ale ten komplexný systém výhod skôr po jednotlivých územiach, okresoch a v horizonte 
10 – 15 rokoch toto územie rozšíriť na celé východné Slovensko. Sídlo spoločnosti bude 
v Košiciach. Protihodnotou zo strany KSK na základe dohody bolo, že KSK bude platiť 60 % 
prevádzkových nákladov. Tým je to ako keby vyrovnané a po dvoch rokoch môže dôjsť 
k prehodnoteniu tohto systému. Poslanec Benko má tomu rozumieť tak, že po finančnej stránke 
to bude stáť PSK v roku 2020 sumu 240 000 eur, čiže 12 000 + 8 000 = 20 000 mesačne x 12 
= 240 000 eur z rozpočtu PSK. Podľa materiálu mandát PSK zaplatí odplatu mandátovi vo 
výške 8 000 eur mesačne a potom zaplatí mandátovi 12 000 eur slovom každý mesiac, t. zn. 
KSK, čiže PSK a KSK po 12 000 eur. Bude to 12 000 : 2 = 6 000, alebo PSK zaplatí 12 000 + 
8 000 = 20 000 x 12 = 240 000? Ing. Škorupa odpovedal, že sumy 12 000 a 8 000 sú pre tento 
rok, čiže mesiace október, november, december. Je to princíp 40 : 60. 60 % prevádzkových 
nákladov platí KSK, teda 12 000 eur s tým, že celkové prevádzkové náklady na mesiac pre rok 
2019 boli určené v hodnote 20 000 eur. Teda celkové prevádzkové náklady pre rok 2019 sú 
60 000 eur, čiže 20 000 eur na jeden mesiac, z toho 12 000 eur mesačne zaplatí KSK a 8 000 
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eur mesačne PSK. To je len pre rok 2019. Pre celý rok 2020 je odhadovaný príspevok PSK na 
úrovni približne 85 000 eur, t. j. 40 % prevádzkových nákladov. 60 % zaplatí KSK. Bolo to 
takto dohodnuté kvôli sídlu v Košiciach, čo je pre KSK výhodnejšie. Predseda PSK Majerský 
dodal, že KSK prebral na seba aj rekonštrukciu budovy sídla spoločnosti. Poslanec Hagyari 
poukázal na to, že mesto Košice je 3-krát väčšie ako mesto Prešov, rovnako aj doprava mesta 
Košice. Z tohto dôvodu by bolo spravodlivejšie a slušnejšie, aby KSK zaplatil aj náklady v 
tomto pomere. Predseda PSK Majerský už spomenul, že KSK platí náklady na rekonštrukciu 
budovy sídla spoločnosti v nepomerne väčšej čiastke, o akej sa teraz diskutuje. Poslanec 
Hrabčák dal do pozornosti prerokovanie tohto materiálu na zasadnutí komisie finančnej, ktorá 
ho podrobne rozobrala. Osobne považuje tento projekt na úrovni dobrej myšlienky. Skôr si 
myslí, že budúce aktivity sú momentálne v hrubých kontúrach a ešte nie je celkom jasné, ako 
sa bude samotný projekt založenia takejto spoločnosti rozvíjať v budúcnosti, aj keď sú určité 
predstavy. Požiadal tých, ktorí budú mať na starosti túto spoločnosť, aby sa od úplného začiatku 
zaoberali aj komunikáciou s okresnými mestami. Pokiaľ to má mať prínos pre obyvateľstvo 
PSK a KSK, je nutné, aby integrovaná doprava na úrovni železníc, prímestskej autobusovej 
dopravy a mestskej hromadnej dopravy bola aj na úrovni všetkých okresných miest. PSK 
a KSK to nie sú len mestá Prešov a Košice ale aj ďalšie okresné mestá, ktoré si zaslúžia, aby 
synchronizácia všetkých už spomínaných dopráv bola aj na úrovni všetkých okresných miest 
a ďalej sa potom rozširovala. Čiže úplne od začiatku treba komunikovať s miestnymi 
samosprávami na úrovni okresných miest. Poslanec Bochňa vyzdvihol myšlienku založenia 
obchodnej spoločnosti IDS Východ, s. r. o. Je veľmi rád, že PSK a KSK pochopili, že jediná 
cesta je naozaj spojiť sa a dať hlavy dohromady tak, aby to bolo obsiahnuté minimálne v rámci 
celého východného Slovenska, ak je toto hoci aj minimálna možnosť, ako vytiahnuť ľudí z áut 
a posadiť do vlakov a autobusov. Drží palce a verí, že to vyjde. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
A. s c h v a ľ u j e 
1. založenie spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného 

dopravného systému Košického a Prešovského kraja, ktorej spoločníkmi sú Prešovský 
samosprávny kraj a Košický samosprávny kraj 

2. predmet činnosti spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného 
dopravného systému Košického a Prešovského kraja: 
a) sprostredkovateľskú činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby 
b) činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 
c) počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 
d) administratívne služby 
e) reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky 
f) kúpu tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným  

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 
g) prenájom hnuteľných vecí 
h) informačnú činnosť 
i) skladovanie a pomocné činnosti v doprave 

3. peňažný vklad Prešovského samosprávneho kraja do základného imania spoločnosti IDS 
Východ, s. r. o., nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického 
a Prešovského kraja, vo výške 50 000 eur (slovom päťdesiattisíc eur), teda 50 % základného 
imania spoločnosti IDS Východ, s. r. o., čo predstavuje 50 %-ný majetkový podiel 
v spoločnosti IDS Východ, s. r. o. 

4. zriadenie dozornej rady v spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislom organizátorovi 
integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja 
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5. v spoločnosti IDS Východ, s. r. o., nezávislom organizátorovi integrovaného dopravného 
systému Košického a Prešovského kraja, dvoch členov dozornej rady za Prešovský 
samosprávny kraj, a to: 
- RNDr. Zuzanu Bednárovú, PhD. 
- Ing. Petra Sokola 

6. menovanie za konateľa spoločnosti: 
- Ing. Milana Škorupu, PhD. 

B/  ž i a d a 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja zabezpečiť v spolupráci s predsedom Košického 
samosprávneho kraja právne úkony súvisiace so založením spoločnosti IDS Východ, s. r. o., 
nezávislého organizátora integrovaného dopravného systému Košického a Prešovského kraja. 
Hlasovanie:                  za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 28 – Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK 
za rok 2018: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, predkladá výročnú správu ARR 
PSK, ktorá obsahuje vznik, predmet činnosti, zloženie orgánov ARR PSK – zboru zástupcov, 
správnej rady, dozornej rady, popis činností. ARR PSK v roku 2018 monitorovala celkom 17 
starých projektov z plánovacieho obdobia 2007 – 2013 a následne v roku 2018 implementovala 
projekty hlavne v operačných programoch Integrovaný regionálny operačný program, Kvalita 
životného prostredia a Ľudské zdroje. V rámci IROP 2014 – 2020 ARR PSK podala 22 
projektov materských škôl v objeme 5,1 mil. eur, 64 projektov základných škôl v objeme 8,1 
mil. eur, 19 projektov stredných škôl v objeme 13,1 mil. eur, projekty týkajúce sa vodovodov 
a kanalizácií v rámci obcí a miest PSK, 2 sociálne projekty, 7 projektov v objeme 3,2 mil. eur, 
v rámci cyklodopravy EuroVelo – 7 projektov z toho 6 schválených, 1 v zásobníku, v celkovom 
objeme 4,6 mil. eur, revitalizácia vnútroblokov miest a obcí - 5 schválených projektov v objeme 
1,2 mil. eur. Týmto spôsobom sa ARR PSK dostala na špicu všetkých agentúr SR v rámci 
podaných a schválených projektov v rámci IROP. Ďalšími aktivitami boli projektové zámery 
resp. projekty v operačnom programe Kvalita životného prostredia, kde v rámci zatepľovania 
administratívnych budov, škôl a podobných zariadení podala ARR PSK 16 schválených 
projektov v objeme 11 mil. eur. ARR PSK spolupracovala s mestami a obcami pri spracovaní 
8 projektov na spracovanie odpadov v objeme 2,75 mil. eur. V operačnom programe Ľudské 
zdroje ARR PSK podala celkom 8 projektov, ktoré sa dnes všetky realizujú. ARR PSK sa 
aktívne zapájala do všetkých výziev v rámci cezhraničnej spolupráce Poľsko  - Slovensko, 
momentálne sa pripravuje na spoluprácu Slovensko – Maďarsko – Ukrajina – Rumunsko. 
Z minulého obdobia má ešte 2 medzinárodné projekty v rámci Interreg Europe a to OSIRIS 
a CRinMA. V minulom roku sa ešte stále intenzívne venovala Prešovskej kultúrnej fabrike, ale 
tento projekt  v spolupráci PSK a mesta Prešov asi nebude podaný, resp. v pripravovanej 
podobe neuzrie svetlo svetla, aj keď je vyhlásená aktuálna výzva a možno nejaké fragmenty 
z tohto projektového zámeru budú slúžiť na predloženie budúcej žiadosti o NFP. 
Obsahom záveru správy je prehľad financovania aktivít ARR PSK, materiálno-technická 
základňa a ľudské zdroje. V roku 2018 ARR PSK hospodárila s pozitívnym hospodárskym 
výsledkom približne v objeme 36 000 eur. 
Diskusia: 
Poslanec Hrabčák dal do pozornosti dozornú radu, ktorej členom je pod poradovým číslo 5 
Ing. P. Molčan, zástupca za mesto Sabinov. Ing. Molčan už nie je primátorom mesta Sabinov, 
poslancom MsZ v Sabinove, ani poslancom PSK. Je potrebné vymeniť tohto člena dozornej 
rady, pretože zákon o obecnom zriadení č. 369 z roku 1990 hovorí o tom, kto zastupuje mesto 
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Sabinov. Sú to poslanci mestského zastupiteľstva, primátor a viceprimátor. Preto nemôže 
niekto, kto nie je primátorom, viceprimátorom a poslancom mesta Sabinov byť zástupcom  
mesta Sabinov. Ing. Molčan, bývalý primátor, ukončil svoje pôsobenie a nie je na mieste, aby 
ďalej zotrvával v tejto dozornej rade, pretože nezastupuje mesto Sabinov. Nevie o tom, aby mal 
nejaké delegovanie alebo mandát na zastupovanie mesta. Požiadal predsedu PSK, aby sa 
urobila náprava v tejto veci na najbližšom zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Ak je to inak, požiadal 
o vysvetlenie generálneho riaditeľa ARR PSK. Ing. Benes odpovedal, že Stanovy ARR PSK 
hovoria jasne, že členovia si nominujú svojich delegátov do zboru zástupcov, správnej 
a dozornej rady. Toto výhradné právo má primátor mesta v zmysle stanov, čiže primátor 
menuje a odvoláva. Nový primátor mesta Sabinov neodvolal Ing. Molčana z dozornej rady, tak 
isto ako nový primátor mesta Levoča neodvolal terajšieho predsedu PSK Majerského, ktorý je 
členom dozornej rady. Treba to riešiť na pôde MsZ v Sabinove, to isté platí aj pre mesto Levoča. 
Poslanec Hrabčák poďakoval za vysvetlenie. Zajtra sa zúčastní rokovania MsZ v Sabinove, 
kde otvorí túto otázku, lebo v týchto veciach je potrebné urobiť poriadok. Poslanec Kocák 
povedal, že v roku 2018 ARR PSK vypracovala projekty zlepšenia kľúčových kompetencií 
žiakov základných škôl. Aj vo vranovskom regióne bolo zapojených do tohto projektu niekoľko 
škôl. Spýtal sa, v akom štádiu sa nachádzajú a kedy sa tieto školy môžu tešiť na obnovu 
a rekonštrukciu svojich špeciálnych učební fyziky, chémie, biológie. Ing. Benes odpovedal, že 
ARR PSK spracovala 64 projektov základných škôl, z ktorých 64 bolo úspešných. Postupne 
prebieha proces verejného obstarávania. Samotná kontrola verejného obstarávania je pomerne 
zdĺhavý proces nielen v Prešove, ale je to celoslovenský problém. Základné školy si budú 
musieť ešte trošku počkať, ale tie procesy v 64 školách prebiehajú. To znamená, že buď sú už 
vyhodnotené procesy verejného obstarávania, sú na kontrole, alebo momentálne prebieha 
verejné obstarávanie. Podľa slov poslanca Vooka je v materiáli uvedené, že mesto Svidník 
dostalo čiastku na kompostery vo výške 111 000 eur. Je to v štádiu schválenia resp. v priebehu 
realizácie. Nevie, z akého dôvodu v meste Svidník nie sú kompostery a či sa dajú opätovne 
žiadať finančné prostriedky, ak neboli schválené, alebo sa bude opätovne robiť verejné 
obstarávanie. Ing. Benes odpovedal, že ARR PSK spracovala tento projekt v rámci operačného 
programu Kvalita životného prostredia. Nie všetky projekty ARR PSK realizuje resp.  
implementuje,  niekde len píše žiadosti o NFP, čo je práve tento prípad. Teda realizáciu tohto 
projektu prebralo mesto Svidník. Podľa dostupných informácií sa mestu Svidník už tretíkrát 
nepodarilo úspešne ukončiť proces verejného obstarávania. Nevie, či mesto neodstúpilo od tejto 
zmluvy. Poslanec Vook chcel vedieť, či to znamená pochybenie mesta Svidník v procese 
verejného obstarávania a občania nebudú mať kompostery. Ing. Benes dodal, že keď mesto 
Svidník trikrát opakovalo verejné obstarávanie, tak malo nejaké chyby v tomto procese. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e   n a   v e d o m i e    výročnú 
správu Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2018. 
Hlasovanie:                  za: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 29 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil návrh prevodu 
nehnuteľného majetku v katastrálnom území Prešov a Solivar z vlastníctva mesta Prešov do 
vlastníctva PSK. Ide o 12 parciel, ktoré PSK obstaráva za účelom kompletizácie stavebného 
povolenia pre potreby IROP, konkrétne rekonštrukciu ul. Solivarskej. Prevod pozemkov je za 
symbolickú cenu, teda 1 parcela za 1 euro. Kúpna cena je celkom 12 eur. 
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 § 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 – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, 
IČO: 00 327 646, a to: 

a) pozemky v k. ú. Prešov vedené na LV 6492: 
a.1) 

- pozemok KN E 2320, zastavaná plocha o výmere 179 m2,  
a.2) 

- pozemok KN C 14835/159, ostatná plocha o výmere 167 m2, 
- pozemok KN C 14835/69, orná pôda o výmere 17 m2, 
- pozemok KN C 14835/70, orná pôda o výmere 59 m2, 
- pozemok KN C 14835/66, orná pôda o výmere 1230 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 14835/230, orná pôda o výmere 13 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 14835/236, ostatná plocha o výmere 1649 m2, 

odčlenené geometrickým plánom č. 7/2018, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom, 080 01  Prešov, 
IČO: 43 883 311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 20.06.2019 pod 
číslom G1-501/2019,  

b) pozemky v k. ú. Solivar:  
vedené na LV 2065: 

- novovzniknutý pozemok KN C 3295/1, zastavaná plocha o výmere 4944 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 612/90, orná pôda o výmere 9 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 3296/2, zastavaná plocha o výmere 20359 m2, 
- novovzniknutý pozemok KN C 2861/110, zastavaná plocha o výmere 2696 m2, 

 vedený na LV 2156: 
- novovzniknutý pozemok KN C 3197/14, zastavaná plocha o výmere 15 m2, 

odčlenené geometrickým plánom č. 43883311 – 5/18, vyhotoveným geodetom Jurajom Maňkom, 080 
01 Prešov, IČO 43 883 311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 
21.06.2019 pod číslom G1-802/2019. 
Ťarchy:  
ťarchy na LV 6492, k. ú Prešov 
Z 2177/2015- zriadenie vecného bremena podľa ustanovenia § 66 zák.č.351/2011 Z .z. o elektronických 

komunikáciách v povinnosti vlastníka pozemkov strpieť právo CondorNet, s.r.o., Kováčska 1, 
Prešov /36444413/ ako oprávneného z vecného bremena a jeho právnych nástupcov zriaďovať 
a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na par. KNE č. 2320 a par. KNC. 14835/142, 
14835/187, 14835/157, 14835/158, 14835/148, 14835/140, 14835/66 vstupovať na nich v 
súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení, vykonávať nevyhnutné 
úpravy pôdy a jej porastu ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia v rozsahu podľa G.P.č. 
400160.0047/2014 (G1-1285/2014). 

ťarchy na LV 2065, k. ú Solivar 
V-8824/2016-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného - strpieť uloženie kanalizačného 

potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva na zaťažených pozemkoch v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č. overenia G1-1677/2016, - strpieť vstup a vjazd 
oprávneného z vecného bremena na zaťažené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez zaťažené pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
kanalizačného potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva, - zdržať sa konania, ktoré 
by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena na 
pozemky registra C KN parcela č. 482, 648/2, 930/37, 930/48, 937/1, 1095, 1099, 1100, 1307/2, 
3179, 3181/3, 3194/2, 3196/1, 3198/1, 3199/3, 3199/4, 3199/5, 3296/1, 3296/2, 3296/3, 3296/7, 
3296/8, 3296/9 v prospech: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 36570460, 
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Komenského 50, 042 48 Košice, vklad povolený dňa 26.10.2017 - pvz. 995/2017. V 6371/2017 
- Vecné bremeno v rozsahu zakreslenom na GP č. 43/2016 úr. overenom pod č. G1-574/2016 a 
na GP č. 72/2016 úr. overenom pod č. G1-951/2016 - spočívajúce v povinnosti povinného mesto 
Prešov strpieť uloženie pripojovacieho plynovodu a jeho príslušenstva: a) strpieť na zaťaženej 
nehnuteľnosti parc. C KN 256/1, 3296/1, umiestnenie, uloženie a prevádzkovanie inžinierskych 
sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd vozidlami, 
mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti s 
projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými stavebnými úpravami, terénnymi 
úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, údržby, kontroly stavby, - v povinnosti 
povinného mesta Prešov strpieť uloženie elektriny a jej príslušenstva: a) strpieť na zaťaženej 
nehnuteľnosti parc. C KN 3247/1, 3247/3, 3245, umiestnenie, uloženie a prevádzkovanie 
inžinierskych sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, prejazd, výjazd 
vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena: SR - Slovenské technické múzeum, 
na zaťaženú nehnuteľnosť, v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. 
inými stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účel opráv, 
údržby, kontroly stavby, - strpieť uloženie telefónnej prípojky a jej príslušenstva na pozemok 
parc. C KN 256/1: a) strpieť na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenie, uloženie, užívanie a 
prevádzkovanie inžinierskych sietí, b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup a prechod peši, vjazd, 
prejazd, výjazd vozidlami, mechanizmami oprávneného z vecného bremena na zaťaženú 
nehnuteľnosť v súvislosti s projektovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, resp. inými 
stavebnými úpravami, terénnymi úpravami, prevádzkovaním stavby alebo na účely opráv, 
údržby, kontroly stavby v prospech vlastníka pozemkov (IN REM) parc. C KN 256/5, 1993/1, 
vklad povolený 16.4.2018 číslo zmeny 416/18. 

  Povinnosť vlastníka nehn. parc. č. 3192/1, 3196/1, 3179, 3194/2, 937/1 strpieť a právo 
spoločnosti Slovak Telecom, a. s., ako oprávneného z vecného bremena zriaďovať a 
prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia na dotknutých nehn., vstupovať v súvislosti so 
zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na  nehnuteľnostiach  a  vykonávať 

             nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty 
ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník 
alebo užívateľ pozemku podľa zák. 610/2003 Z. z. parc. 69 o elektronických komunikáciách 
podľa Z 4803/2005-PVZ 593/2006. 

  Vecné bremeno spočívajúce v práve uloženia podzemného elektrického NN vedenia a jeho 
príslušenstva na slúžiacich pozemkoch C KN parcelné číslo 815/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 16777 m2 a C KN parcelné číslo 3198/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 
m2, vstupu a vjazdu na slúžiace pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
podzemného elektrického NN vedenia a jeho príslušenstva v rozsahu zakreslenom v 
geometrickom pláne číslo 32/2011 vyhotovenom Progres CAD Engineering, s.r.o., Prešov dňa 
11.11.2011 a úradne overenom Správou katastra Prešov dňa 28.11.2011 pod číslom G1 - 
1624/2011 podľa V 5185/2012 v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36599361, 
Mlynská 31, 040 01 Košice-PVZ 886/2012. 

ťarchy na 2156, k. ú. Solivar 
V-8824/2016-Vecné bremeno spočívajúce v povinnosti povinného - strpieť uloženie kanalizačného 

potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva na zaťažených pozemkoch v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č. overenia G1- 1677/2016, - strpieť vstup a vjazd 
oprávneného z vecného bremena na zaťažené pozemky, prechod a prejazd oprávneného z 
vecného bremena cez zaťažené pozemky pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách 
kanalizačného potrubia a vodovodného potrubia a ich príslušenstva, - zdržať sa konania, ktoré 
by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv z vecného bremena na 
pozemky registra C KN parcela č. 1096, 1098, 1101/1, 1102, 1281, 1282, 1283/1, 1283/2, 1284, 
1285/1, 1286/4, 1287/2, 1288/2, 1289/1, 1290/1, 1291/1, 1292/1, 1293/1, 1294/1, 1295/1, 
1296/1, 1297/1, 1298/1, 1299/1, 1300/2, 1301/2, 1302/2, 1304/2, 1305/2, 1306/2, 1308/2, 
1309/2, 1310/1, 1311/1, 1327/1, 1328, 1329, 1330, 1358/1, 1358/2, 1359, 1360, 1364/211, 
2337/1, 2337/2, 2339 v prospech: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO: 
36570460, Komenského 50, 042 48 Košice, vklad povolený dňa 26.10.2017 - pvz. 995/2017. 
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do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 12,00 € (12 
pozemkov pri cene 1,00 € za pozemok). 
Hlasovanie:                  za: 51   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 30A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
- prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predkladá navrhovaný odpredaj nehnuteľného majetku PSK 
v katastrálnom území Svit do vlastníctva kupujúceho Východoslovenskej distribučnej, a. s. Ide 
o pozemok, na ktorý už de facto nemá PSK prístup. Je to historický zostatok pôvodného  
majetku SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite. Na tomto pozemku sa nachádza budova 
trafostanice. O kúpu pozemku požiadal kupujúci v zmysle podpísaného memoranda za 
symbolickú cenu 1 euro. Účel využitia tohto pozemku bude aj naďalej v prospech distribúcie 
elektrickej energie, ktorú Východoslovenská distribučná, a. s., vykonáva vo verejnom záujme.   
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák poznamenal, že v materiáli je uvedený spôsob predaja z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa za nejakú minimálnu sumu. Je to zastavaný pozemok. Východoslovenská 
distribučná, a. s., je vlastne podnikateľským subjektom podnikajúcim v oblasti energetiky. 
Spýtal sa, či by nebolo lepšie takéto pozemky so zastavanými plochami predávať priamym 
predajom, ale za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Bral by sa do úvahy zreteľ, že pozemok 
je zastavaný a nikomu inému to PSK predať nemôže, alebo sa PSK bude správať trhovo 
vzhľadom na to, že táto spoločnosť vykonáva svoju podnikateľskú činnosť aj pre organizácie 
v pôsobnosti PSK a nerobí to zadarmo, ale za riadne komerčné ceny. Bolo by dobré zvážiť, aby 
možno aj tento dôvod hodný osobitného zreteľa nebol použitý, ale spôsob predaja by bol priamy 
predaj, lebo je to zastavaná plocha, ale za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Treba o tom 
porozmýšľať. Predseda PSK Majerský dodal, že PSK má podpísané memorandum s danou 
spoločnosťou. O takéto pozemky by nikto neprejavil záujem. Ing. Grešš doplnil, že princípom 
pri tvorbe memoranda bolo, že vzájomné výhodné služby si budú navzájom poskytovať obe 
strany spôsobom zefektívnenia vzájomnej spolupráce. PSK v spolupráci s Východoslovenskou 
distribučnou, a. s., teraz chystá výmenu informácií o spotrebách. Na jednej strane PSK ušetrí 
a na druhej získa dáta, ktoré by musel kupovať, resp. v nejakej forme by za nich musel platiť. 
Memorandum sa o rok môže vyúčtovať a uvidí sa, aké efekty zo vzájomných ústretových 
krokov boli vyčíslené u oboch partnerov. Tento princíp memoranda sa vylaďoval niekoľko 
mesiacov. Z tohto dôvodu ponúka takýto pohľad schvaľovania vzájomných transakcií v rámci 
vzťahu Východoslovenská distribučná, a. s. a PSK v prvom roku. Ak sa ukáže nevyváženosť 
tohto princípu, nebráni sa zváženiu možnosti navrhnutej poslancom Hrabčákom. 
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 vo Svite uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia       
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B.2          v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
                    v znení  neskorších  predpisov,  Prešovský  samosprávny  kraj zverejňuje zámer na prevod 
                    nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, a to: 

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. 325, k. ú. Svit, 
a to: 
pozemok: registra C KN parc. č. 12/21 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1    

                      ťarchy: bez zápisu 
       do vlastníctva kupujúceho – Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91  

Košice, za kúpnu cenu 1,00 €.     
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Vysporiadanie vlastníckych vzťahov v prospech kupujúceho, ktorý je vlastníkom stavby 
– trafostanice, súp. č. 505, na parcele 12/21 na prevádzanom pozemku, na ktorom existuje 
len možnosť zriadenia vecného bremena práva prechodu cez prístupovú parcelu 12/2 
v prospech vlastníctva spoločnosti TIRAXIM, s. r. o. 

 
Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 30B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
- prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, uviedol návrh zámeny nehnuteľného majetku v katastrálnom území 
Levoča medzi PSK a mestom Levoča bez vzájomného finančného vyrovnania. PSK spolu 
s mestom Levoča ukončil rekonštrukciu autobusových zastávok. Navzájom si potrebujú 
vysporiadať užívacie práva resp. vlastníctvo pozemkov podľa účelu použitia. PSK preberie 
vlastníctvo pozemkov pod stavebným objektom, kde bol investorom a mesto Levoča získa 
pozemky, na ktorých sú chodníky zastavané stavebnými objektmi, ktorých investorom bolo 
mesto. 
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 bod 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, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 bod 
            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 
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krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom Levoča, Námestie Majstra 
Pavla 4, 054 01 Levoča, IČO: 00329321, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty 
rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Levoča nadobúda nehnuteľný majetok, 
a to: 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 7138/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 26 m2,  
- parcelné číslo 7138/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2,  
odčlenené od pozemku KN C 7138/4, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 274 m2, 
zapísaného na LV č. 6727, k. ú. Levoča, geometrickým plánom č. 4/2019, vyhotoveným Ing. 
Peter Garnek - GEODET, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34803637, úradne overeným 
Okresným úradom Levoča, katastrálny odbor, dňa 08.02.2019 pod číslom G1-42/19. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

   Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 74 m2. 
2) Mesto Levoča odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy 

Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, nehnuteľný majetok, a to: 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 3707/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2,  
- parcelné číslo 3707/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2,  

odčlenené od pozemku KN C 3707/1, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1404 m2 a 
pozemku KN C 3707/2, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 204 m2, zapísané na LV 
č. 1, k. ú. Levoča, geometrickým plánom č. 4/2019 vyhotoveným Ing. Peter Garnek - GEODET, 
052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 34803637, úradne overeným Okresným úradom Levoča, 
katastrálny odbor, dňa 08.02.2019 pod číslom G1-42/19, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 55 m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Majetkovoprávne vysporiadanie zámenou pozemkov súvisiacich s realizáciou stavby „Stavebno 
– bezpečnostné opatrenia na ceste II/533 – Levočské Lúky“ kde  PSK získa pozemky vo 
vlastníctve mesta zastavané stavebným objektom, ktorého investorom bol Prešovský 
samosprávny kraj a mesto Levoča získa od PSK pozemky, na ktorých sú chodníky zastavané 
stavebnými objektmi, ktorých investorom je mesto Levoča. Predmetné pozemky budú slúžiť 
širokej verejnosti (verejný záujem). 
 

Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 30C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
- prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, pripomenul prítomným, že o tomto navrhovanom odpredaji už 
rokovalo zastupiteľstvo na minulom zasadnutí, ale bolo potrebné ho dopracovať. Ide 
o pozemky v katastrálnom území Prešov na ul. Baštovej v Prešove, kde sa nachádza okrem 
iného aj nefunkčná stará kotolňa. Ide o majetok vo vlastníctve HA v Prešove, o ktorý prejavil 
záujem Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. so sídlom v Prešove. Po dôslednej diskusii 
na zasadnutí komisie správy majetku bolo navrhnuté nasledovné: 4 parcely, o ktoré prejavila 
cirkev záujem, sa zmenšili na 2 parcely; samotná budova kotolne bude predmetom prevodu 
v prospech žiadateľa; 2 zostávajúce parcely vzdialenejšie od objektu evanjelickej cirkvi sú 
ponechané vo vlastníctve PSK;  pôvodný žiadateľ p. Louma po vysporiadaní si majetkových 
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vzťahov v rámci dôvodu hodného osobitného zreteľa z pohľadu možnosti kúpy ako výhradný 
kupujúci za trhové ceny, bude prerokovaný na najbližších zasadnutiach príslušných komisií 
a predložený na rokovanie zastupiteľstva. Na zasadnutí komisie správy majetku za účasti 
obidvoch prizvaných záujemcov došlo k dohode medzi p. Loumom a zástupcami evanjelickej 
cirkvi o rozdelení tejto transakcie na dve časti a dnes predkladá zastupiteľstvu prvú časť. Dôvod 
hodný osobitného zreteľa je jasne popísaný. Princípom je verejná služba, skvalitnenie života 
občanov mesta Prešov resp. širšieho regiónu. Kúpna cena predstavuje cca 10 % zo znaleckej 
ceny pozemkov. V kúpnej zmluve bude jasne vyhradené predkupné právo PSK. Ak by kupujúci 
chcel v budúcnosti tento pozemok speňažiť, má PSK právo jeho odkúpenia za výšku 
inkasovanú v základnej transakcii. Súčasne je zakotvená aj podmienka, že ak by nenaplnil svoj 
zámer využitím tohto pozemku do 5 rokov, PSK má právo uplatniť si spätné odkúpenie. 
Diskusia:  
Poslanec Pilip pripomenul, že tento bod rozoberalo zastupiteľstvo na minulom zasadnutí, kedy 
sa prihlásil do diskusie. Veci sa trochu vysporiadali a dnes vidí, že sú uvedené na pravú mieru. 
Verejný prísľub, ktorý vtedy dal, dáva aj dnes. Keď zastupiteľstvo odpredáva nehnuteľný 
majetok rímskokatolíckej a gréckokatolíckej cirkvi za 1 euro, má sa držať rovnakého metra aj 
v tomto prípade a predať nehnuteľný majetok evanjelickej cirkvi tiež za 1 euro. Predkladá 
pozmeňovací návrh v tomto znení. Predseda PSK Majerský dodal, že slovo robí chlapa, ktoré 
poslanec Pilip aj dodržal, len nevie, či bude tento návrh schválený.  
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Pilipom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku v bode 30C za kúpnu cenu 1 
euro. 
Hlasovanie:                  za: 46   proti: 1  zdržalo sa: 6 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 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, 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 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   

(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 391 m2.) 
stavby:       kotolňa, súpisné číslo 7376, na parc. č. 212/2 

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

                            komín kotolne 
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   do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského 
vyznania na Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1 euro.          
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 ECAV 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 a to 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 zo 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 1 euro. 

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

K bodu 30D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
- prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predstavil návrh odpredaja nehnuteľného majetku PSK 
v katastrálnom území Lipany do vlastníctva kupujúceho a žiadateľa mesta Lipany. Nehnuteľný 
majetok je v správe Gymnázia, Komenského 3, Lipany. Mesto Lipany sa chce uchádzať o grant 
na vybudovanie klziska. Požiadavka mesta je odpredaj nehnuteľného majetku o výmere 1 521 
m2 za symbolickú cenu 1 euro. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je verejná služba a jej 
napĺňanie efektívnejšou formou, ako je terajšie využitie trávnatej plochy. Odbor majetku 
a investícií sa aj v letných mesiacoch snažil zabezpečiť rýchlu prípravu materiálu. Poďakoval 
príslušným komisiám za hlasovanie per rollam. Predseda PSK Majerský dodal, že treba 
poďakovať všetkým zainteresovaným, ktorí sa aj v čase prázdnin dokázali stretnúť alebo 
hlasovať per rollam. Ináč by sa materiál posunul na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva a mesto by 
mohlo prísť o tento grant. 
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. 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 Gymnázia, Komenského 13, 082 71  Lipany,  

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 vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, zapísaného na LV č. 
963, k. ú. Lipany, a to: 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 455/27, záhrada o výmere 800 m2,  
- parcelné číslo 455/28, záhrada o výmere 721 m2,  
odčlenené od pozemku KN C 455/1, záhrada o celkovej výmere 3765 m2, zapísaného na LV č. 
963, k. ú. Lipany, geometrickým plánom č. 14/2019 vyhotoveným Geograf Lipany, Jarková 
1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, 
katastrálny odbor, dňa 13.08.2019 pod číslom G1-491/2019 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

   Celková výmera nehnuteľného majetku predstavuje 1521 m2. 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71 Lipany, IČO: 00327379 za 
kúpnu cenu 1,00 €. 

B.3 Zriadenie predkupného práva ako vecného práva, na základe ktorého predávajúci predáva 
kupujúcemu nehnuteľnosti uvedené v bode B.2 tohto uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci 
ponúkne na predaj, keby ich chcel predať alebo ináč scudziť, za kúpnu cenu 1,00 €.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet predaja bude využitý s prihliadnutím na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na všeobecne 
prospešný účel vo verejnom záujme v športe na vybudovanie a prevádzku športoviska pre 
žiakov základných a stredných škôl. 
 

Hlasovanie:                  za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 31 – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
predkladá návrh nájmu kancelárií v administratívnej budove PSK, o ktoré požiadal Úrad pre 
verejné obstarávanie. Ide o 2 miestnosti v celkovej výmere 40,94 m2 s percentuálnym podielom  
na spoločných priestoroch 0,56 %. Tento nájom je pre organizáciu verejného sektora, preto je 
navrhovaný nájom za ponúknuté priestory vo výške 1 euro ročne.  



50 
 

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 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, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to: 
nehnuteľný majetok – nebytový priestor v administratívnej budove Úradu Prešovského 
samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove – budova, súpisné číslo 5043, na pozemku 
registra KN C parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov evidovanej v katastri 
nehnuteľností na  LV č. 13515, 
prenajímaná plocha v m2:  
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,84 m2, a to v rozsahu: 
- miestnosti č.: 6.6 o výmere 20,47 m2 

                                                     6.7 o výmere 20,47 m2  

Kancelárske priestory  spolu:  40,94 m2  
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %): 19,90 m2 
do nájmu nájomcu – Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, IČO: 
31797903, za nižšie uvedených podmienok:  

- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za 
začatú časť roka) 

- Účel nájmu: kancelárske účely, vykonávanie lektorskej činnosti pre verejných 
obstarávateľov 

- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr 
od 1. 10. 2019. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomcom je štátna rozpočtová organizácia, ktorá bude využívať predmet nájmu na plnenie 
svojich úloh pri výkone štátnej správy v oblasti verejného obstarávania. 
 
Hlasovanie:                  za: 51   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 32 – Súhlas nakladania akciovej spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom: Podľa slov Ing. Grešša, 
vedúceho odboru majetku a investícií Úradu PSK, sa týmto bodom žiada udelenie súhlasu 
zastupiteľstva pre štatutára vo veci nakladania akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, 
a. s., s nepeňažným vkladom. Ide o pozemky v katastrálnom území Humenné v lokalite 
Kalvárie v Humennom. Nachádzajú sa tam dve doslova zabudnuté miesta vodojemu a čerpacej 
stanice umiestnené v strede a na okraji Kalvárie, ktorej správcom je rímskokatolícka cirkev. Tá 
požiadala PSK o odkúpenie samotných pozemkov aj chátrajúcich a dlhodobo nespravovaných 
dvoch objektov. Na rokovaniach so žiadateľom bolo uvedené, že pozemky im neboli vydané 
len preto, že sa na nich nachádzala v rámci reštitučných konaní stavba, ktorá blokovala možnosť 
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odovzdania týchto pozemkov v zmysle zákona. Žiadateľ je ochotný uhradiť ako keby 
symbolickú cenu za tieto pozemky vo výške 2 000 eur. Výnos z tohto predaja by mal byť 
použitý v plnej výške pre potreby Humenskej nemocnice, a. s. 
Diskusia:  
Poslanec Babin dodal, že v minulosti boli tieto pozemky zobrané rímskokatolíckej cirkvi bez 
finančnej náhrady. Nebol by reagoval, keby poslanec Pilip nepredložil pozmeňovací návrh 
kúpnej ceny za 1 euro. V tomto prípade tiež navrhuje odpredaj za kúpnu cenu 1 euro. Ako člen 
dozornej rady navrhol 1 euro, bol pri tom aj podpredseda PSK Jakubov. Nech sa majetok vráti 
naspäť rímskokatolíckej cirkvi za 1 euro.   
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Babinom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje odpredaj nehnuteľného majetku v bode 32 za kúpnu cenu 1 
euro. 
Hlasovanie:                  za: 41   proti: 0  zdržalo sa: 7  
Pozmeňovací návrh bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení       s ú h l a s í  
s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaného 
na LV č. 2033 v k. ú. Humenné, a to: 
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 2741, zastavané plochy a nádvoria o výmere 39 m2 

- pozemok registra CKN, parcelné číslo 2742/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2 

- pozemok registra CKN, parcelné číslo 2742/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 502 m2 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 565 m2. 
- stavba súp. č. 6212 – vodojem na parc. č. KNC 2741  
- stavba súp. č. 1018 – čerpacia stanica na parc. č. KNC 2742/2  
do vlastníctva kupujúceho -  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Všetkých svätých, Humenné – 
mesto, IČO: 31 998 089, Brestovská 1, 066 01 Humenné, za kúpnu cenu 1 euro. 
Hlasovanie:                  za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 33A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing. 
Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil prevod vlastníctva 
prebytočného nehnuteľného majetku PSK v katastrálnom území Bardejov spôsobom obchodnej 
verejnej súťaže. Ide o budovu bývalej obchodnej akadémie a pozemok v správe HA J. 
Andraščíka v Bardejove. Je to objekt s veľkou všeobecnou hodnotou stanovenou znaleckým 
posudkom vo výške 1 079 527, 92 eur. V minulosti už bol navrhnutý na odpredaj pod iným 
uznesením, ale pre inú organizáciu. Tento materiál predstavuje úplne nové uznesenie. Spôsob 
predaja bude nasledovný. V prvom kole bude tento majetok ponúknutý za hodnotu 100 % výšky 
znaleckého posudku. Ak sa takýto kupujúci nenájde, bude v ďalšom kroku vyhlásený odpredaj 
s minimálnou hodnotou 75 % znaleckej ceny. Ak nebude úspešný, potom odpredaj 
s minimálnou hodnotou 50 % znaleckej sumy. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže sú 
podrobne uvedené v predloženom návrhu na uznesenie.  
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Diskusia:  
Poslanec Hrabčák by s tým osobne asi nikdy nesúhlasil, pretože znižovanie ceny na ¾ a potom 
na ½ ceny znaleckého posudku je podľa neho neprijateľné. PSK sa tak veľmi potrebuje zbaviť 
tejto budovy, nevie ju vyžiť na nejaký iný prenájom a hľadať nejaký iný účel využitia? Lebo 
takýmto spôsobom príde o celkom veľkú hodnotu na lukratívnom mieste. Dovolí si tvrdiť, že 
toto nie je správny postup. Nevidí problém v cene stanovenej znaleckým posudkom, ale 
znižovanie až na 50 % trhovej ceny je nehospodárne nakladanie s majetkom PSK. Poslanec 
Damankoš sa nikdy nezvykol vyjadrovať k predaju nehnuteľností. Už niekoľko rokov sa pri 
zrušení a spájaní škôl otvorí aj problém, že za tým určite stojí nejaký investor, kvôli ktorému 
sa to robí. Ukazuje sa, že PSK a niektoré jeho lokality nie sú až tak strašne lukratívne. Môže sa 
stať, že PSK bude mať nehnuteľnosti vytvárajúce len ďalšie náklady, lebo jednoducho nemá 
využitie týchto budov. Návrh komisie správy majetku je veľmi rozumný spôsob, ako sa 
dopracovať k tomu, aby PSK nemal ďalšiu obrovskú chátrajúcu nehnuteľnosť v centre mesta. 
Osobne by podporil práve tento návrh.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2  zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), b) 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.1  tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B. 1     prevod nehnuteľného majetku zo správy Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove 

zapísaného na LV č. 10819, k. ú. Bardejov, a to:                    
  pozemok: registra C KN parcelné číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, 

stavba: budova obchodnej akadémie, súpisné číslo 80, na pozemku registra C KN parcelné                  
číslo 846, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1513 m2, s príslušenstvom: plot a spevnené 
plochy 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu,  
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 10/2016  zo dňa   
5.4.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Fedorkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 1.079.527,92 €, z toho stavba s príslušenstvom 959.199,03 €, pozemky 120.328,89 
€ pri jednotkovej cene pozemkov 79,53 €/m2. 

B.2      Podmienky obchodnej verejnej súťaže:  
 Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 

zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 

    1.        Predmet  zmluvy: nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.   
  2.  Účastník zmluvného vzťahu -  kupujúci: 

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra 
partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, 
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práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje 
sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa z. 
č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Podmienka podľa bodu 2., t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,      
        musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  

4.       Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok stanovenej vyhlasovateľom a 

spôsob a čas úhrady kúpnej ceny: 
- v prvom vyhlásení o. v. s.  vo výške 100 % z ceny znaleckého posudku, 
- v druhom vyhlásení o. v. s.  minimálne vo výške 75 % z ceny znaleckého posudku, 
- v treťom vyhlásení o. v. s.  minimálne vo výške 50 % z ceny znaleckého posudku.                

b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku 
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).   

5.         Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 

Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

 „Obchodná verejná súťaž  - stavba budova obchodnej akadémie a pozemok v k. ú. 
Bardejov v správe Hotelovej akadémie Jána Andraščíka Bardejov – neotvárať!“  
„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa, pri  
fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“  

na adresu: Prešovský samosprávny kraj 
Odbor správy majetku 
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

b)   Návrh musí obsahovať: 
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 

CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri 
vyhlásení tejto o. v. s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 
údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno 
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého 
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
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– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 
finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny stanovenej 
vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo 
formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke 
podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy 
je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
     

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. 

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 
s prevádzanou nehnuteľnosťou.  

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

f) Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

g) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o. v. s. 
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri 
zapísaný v zmysle bodu 2. 

h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza 
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej 
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú nárok na 
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

j)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.  

k) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 
údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK.  

6. Ohliadka majetku:  
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním     

návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Helenou Ferkovou, riaditeľkou Hotelovej 
akadémie Jána Andraščíka v Bardejove, (tel.: 054-4722490, mobil: 0908883 632).         

b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
 

Hlasovanie:                  za: 47   proti: 5  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 33B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 v znení  uznesení  Zastupiteľstva  PSK 
č.  440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017: Ing. 
Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá opätovné vyhlásenie 
obchodnej verejnej súťaže na odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku na okraji 
katastrálneho územia Snina, toho času v správe SOŠ v Snine. Ide o budovu kuchyne, 
dvojpodlažný objekt veľkého rozsahu, s pozemkom, na ktorom sa nachádza budova a obslužná 
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parcela. Tento objekt je už viac ako 5 rokov nevyužívaný a PSK nevie nájsť konkrétny účel 
jeho využitia. Odpredaj bol viackrát neúspešný. Predloženým návrhom by malo zastupiteľstvo 
schváliť prevod majetku s očakávaním najvyššej ceny bez udávania limitu a PSK si vyberie 
z reálnych ponúk. Má právo následne odmietnuť všetky ponuky, ak by boli extrémne 
neprimerané. Tento objekt dlhodobo chátra, nachádza sa v okrajovej časti Sniny a škola nemá 
primerané finančné prostriedky na jeho udržiavanie. Podmienkou vyhlásenej obchodnej 
verejnej súťaže bude predloženie primeranej ponuky, ktorú následne prehodnotí a akceptuje 
komisia. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák poznamenal, že by mohla byť stanovená cena znaleckého posudku, aby sa 
dalo aspoň orientačne hýbať pri ponukách z komerčného prostredia. Ing. Grešš odpovedal, že 
všeobecná hodnota stanovená znaleckým posudkom predstavuje 326 000 eur a tento 
nehnuteľný majetok sa nepredal ani za 165 000 eur. Touto obchodnou verejnou súťažou sa 
vlastne zistí, akú cenu má táto budova pre konkrétneho záujemcu. Je na rozhodnutí komisie 
stanovenej predsedom PSK, či prijme alebo odmietne jednotlivé predložené ponuky. Podľa slov  
predsedu PSK Majerského si netreba robiť zbytočné ilúzie, že starú budovu bude chcieť 
niekto kúpiť zvlášť v danej lokalite. Žiaľ je v Snine, nie v Bratislave, kde by sa po takej budove 
zaprášilo. PSK musí vychádzať z reálnych možností tohto kraja a podľa toho sa aj zariadiť. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s §11 ods. 2  zákona  NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s §9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade §16 písm. a), b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK platnom znení  
m e n í   a   d o p ĺ ň a   
uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 v znení uznesenia z 22. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 440/2016 zo dňa 12. 12. 2016 a uznesenia z 26. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK č. 543/2017 zo dňa 19. 6. 2017 k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. konštatuje a v časti B. schvaľuje 
nasledovne: 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto 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, Sládkovičova 2723/120, 

Snina, 06901 Snina, IČO: 37878247, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2       prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného 

na LV č. 1970, k. ú. Snina, a to: 
pozemku registra CKN: 
- číslo parcely 7522/6, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 735 m2 
- číslo parcely 7522/26, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 2753 m2 
stavba: kuchyňa vrátane príslušenstva, súpisné číslo 3974, na parcele 7522/6 
ťarchy:  bez zápisu 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 22/2015 zo dňa 
11. 02. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Janou Ihnátovou v zmysle vyhlášky MS SR                    
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 326.000 €, z toho 
stavba, prípojky IS, plot, spevnené plochy a obrubníky 257.077,13 €, pozemky 68.783,26 € pri 
cene pozemkov 19,72 €/m2. 
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B.3      podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia. 
2. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Podmienka podľa bodu 2., t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  
a) ponúknutá kúpna ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne 

vo výške stanovenej vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady                 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za                 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho                 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení     
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b) 

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 

 4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 

Prešovského samosprávneho kraja  v termíne  do ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

     „Obchodná verejná súťaž – kuchyňa a pozemky, k. ú. Snina – neotvárať!“  
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu:  Prešovský samosprávny kraj 

Odbor majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

  b) Návrh musí obsahovať: 
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 

 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk 
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 
 údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   



57 
 

obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno 
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého 
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

 finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny stanovenej 
 vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. 
 vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej 
 zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, 
 (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto     
 o. v. s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
c) Podľa §6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote 
podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 
s prevádzanou nehnuteľnosťou.  

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už  
     uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 

súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza 
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej 
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

j)  Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 
údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK. 

5. Ohliadka majetku: 
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
     návrhu po telefonickom dohovore s riaditeľom Strednej odbornej školy v Snine.  
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok. 
 

Hlasovanie:                  za: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 33C - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK  č.  
92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 v znení  uznesenia Zastupiteľstva PSK č.  
439/2016 zo dňa 12. 12. 2016: Podľa slov Ing. Grešša, vedúceho odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, ide o podobnú situáciu a tú istú lokalitu s predmetom predaja garáží 
v tesnej blízkosti predmetnej kuchyne. Tento odpredaj je samostatný, aby sa našiel možný 
záujemca a aby sa neviazal prípadný neúspech a záujem kupujúcich o kuchyňu, prípadne 
o tento pozemok prístupný aj z vonkajších parciel. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
m e n í   a   d o p ĺ ň a 
uznesenie zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 v znení uznesenia z 22. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 439/2016 zo dňa 12. 12. 2016 k schváleniu prevodu majetku 
obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. konštatuje 
a v časti B. schvaľuje nasledovne: 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto 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, Sládkovičova 2723/120, 

Snina, 06901 Snina, IČO: 37878247, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2       prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného 

na LV č. 1970, k. ú. Snina, a to: 
pozemkov:   registra CKN, parcelné číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy nádvoria 

o výmere 119 m2,                            
registra CKN, parcelné číslo 7522/25, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 763 m2, 

stavby:         garáž so súpisným číslom 1603 postavenej na pozemku registra CKN, parcelné 
číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy nádvoria o výmere 119 m2 

ťarchy:          pod Z-1085/10 sa zapisuje vecné bremeno k pozemku registra CKN, parcelné 
číslo 7522/25, v rozsahu vyznačenom GP č. 3/2009 v prospech oprávneného – 
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.  

a jeho prevod spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva 
kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej 
súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 116/2013 zo dňa 
28. 10. 2013, vyhotoveným znalcom Ing. Jana Ihnátová v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 13.600,00 €. 

B.3       podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle §281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia. 
2. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
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verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  
a) ponúknutá kúpna ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne 

vo výške stanovenej vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady                 

ostatných  nákladov  spojených   s   prevodom  nehnuteľností,  napr.  nákladov  za                 
vypracovanie  znaleckého  posudku,  geometrického  plánu,  s úhradou správneho                 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení     
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)  

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 

             4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 

Prešovského samosprávneho kraja  v termíne  do ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

 „Obchodná verejná súťaž – garáž a pozemky, k. ú. Snina – neotvárať!“  
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu:  Prešovský samosprávny kraj 

Odbor majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

b) Návrh musí obsahovať: 
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 

 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk 
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 
 údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno 
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého 
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

 finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny stanovenej 
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 vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. 
 vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej 
 zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, 
 (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto     
 o. v. s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote 
podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 
s prevádzanou nehnuteľnosťou.  

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza 
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej 
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

j)  Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 
údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK.  

5. Ohliadka majetku: 
a)  Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhu po telefonickom dohovore s riaditeľom Strednej odbornej školy v Snine. 
b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
Hlasovanie:                  za: 52   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 33D - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
578/2017 zo dňa 22. 8. 2017: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií 
Úradu PSK, uviedol, že ide o niekoľkokrát sa opakujúcu obchodnú verejnú súťaž na odpredaj 
dlhodobo nevyužívaného dvojizbového bytu v Bijacovciach. Tento objekt si vyslovene žiada 
nového majiteľa. Jeho pôvodná znalecká hodnota bola 14 300 eur. Obchodná verejná súťaž 
bude vyhlásená s podmienkou predloženia najvyššej ponuky. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2  zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), b) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
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m e n í   a   d o p ĺ ň a   
uznesenie z 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017 k schváleniu prevodu 
majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti A. 
konštatuje a v časti B. schvaľuje nasledovne: 
vypúšťa sa text v časti A. a v časti B. a nahrádza sa textom v tomto 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 Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce,       
 IČO: 50 481 495, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2 prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, a to: 
 byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie: 
 k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na pozemku 

registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2  
 podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 

podiel k pozemku – 495/4558 
 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2017 zo dňa 
25. 03. 2017, vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 14.300,00 €. 

B.3       podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia. 
2. Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov 
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

 Podmienka podľa bodu 2. , t.  j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.  

3. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:  
a) ponúknutá kúpna ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne 

vo výške stanovenej vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady                 

ostatných  nákladov  spojených   s   prevodom  nehnuteľností,  napr.  nákladov  za                 
vypracovanie  znaleckého  posudku,  geometrického  plánu,  s úhradou správneho                 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení     
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)  

d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
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 4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 

Prešovského samosprávneho kraja  v termíne  do ............ do ........  hod. v zapečatenej 
obálke s výrazným označením:  

 „Obchodná verejná súťaž – Byt č. 2, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“  
     „identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského  

registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  
na adresu:  Prešovský samosprávny kraj 

Odbor majetku a investícií  
Námestie mieru č. 2 
080 01 Prešov 

Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  

b) Návrh musí obsahovať: 
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na 

 CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk 
 pri vyhlásení tejto o. v. s.), 

– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené 
 údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno 
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého 
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register 
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

 finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny stanovenej 
 vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. 
 vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej 
 zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, 
 (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto     
 o. v. s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail. 
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v lehote 
podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 
s prevádzanou nehnuteľnosťou.  

e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 



63 
 

podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza 
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú 
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej 
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého 
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  

i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

j)  Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných 
údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK.  

5. Ohliadka majetku: 
a)  Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhu po telefonickom dohovore s riaditeľom Spojenej školy, Bijacovce 1. 
b)  Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
Hlasovanie:                  za: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 34 - Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu 
neupotrebiteľného hnuteľného majetku PSK: Ing. Grešš, vedúci odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, uviedol, že obsahom materiálu je päť návrhov na 
neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku v správe SOŠ Kežmarok, SÚC PSK 
- oblasti Humenné, Prešov, Svidník a Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa. Pod 
pojmom fyzická likvidácia sa rozumie napr. v prípade SÚC PSK vyhlásenie súťaže, kto by za 
najvyššiu ponuku zošrotoval sypače vozoviek Škoda. SÚC PSK má s tým veľmi dobrú 
skúsenosť a výnosy z tohto procesu sú niekoľkotisícové. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení 

A.       k o n š t a t u j e, 
že hnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja uvedený v bodoch B.2 a B.3 tohto  
uznesenia je neupotrebiteľný 

B.       s c h v a ľ u j e   
B.1  fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku, ktorého nadobúdacia jednotková 

cena je viac ako 35 000 € uvedeného v bodoch B.2 a B.3 tohto uznesenia 
B.2 neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku v správe: 

1.) Stredná odborná škola, Garbiarska 1, Kežmarok, IČO: 37880012, ktorého 
nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000 €: 

 
Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

1-1813-205 Kotolňa - vybavenie 2005 88 549,39 66 010,33 Fyzická likvidácia 
 
2.) Správa a údržba ciest PSK, oblasť Humenné, ktorého nadobúdacia jednotková cena 

je viac ako 35 000 €: 
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Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

532201101 Rádiokomunikačný systém 31.12.2008 35 546,07 0,00 Fyzická likvidácia 
 
3.) Správa a údržba ciest PSK, oblasť Prešov, ktorého nadobúdacia jednotková cena je 

viac ako 35 000 €:  
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

138-445-6 Sypač vozoviek Škoda 150 30.11.1978 39 676,95 0,00 Fyzická likvidácia 
 

4.) Správa a údržba ciest PSK, oblasť Svidník, ktorého nadobúdacia jednotková cena je 
viac ako 35 000 €: 
 

Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

S60260 Viacúčelový sypač Škoda 30.06.1987 40 261,61 0,00 Fyzická likvidácia 
 
 

B.3 neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu hnuteľného majetku v nájme: 
 
5.) Ľubovnianska nemocnica, n. o., Obrancov mieru 3, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 

37 886 851, ktorého nadobúdacia jednotková cena je viac ako 35 000 €: 
 
Inventárne 
 číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Zostatková 
cena 

Spôsob naloženia 

H5-1794 Kombinovaný sterilizátor P/F rok 2000 238 041,99 0,00 Fyzická likvidácia 
H5-1701 Ultrazvukový prístroj rok 2000 100 015,04 0,00 Fyzická likvidácia 

 
Hlasovanie:                  za: 48   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 35A - Návrh na  dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Poprad – obchodná 
akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“:  Ing. Grešš, vedúci 
odboru majetku a investícií Úradu PSK, dal do pozornosti investície v bode 35A – 35E, ktoré 
si vyžadujú dofinancovanie, pretože stavebné projekty v niektorých detailoch nepočítali so 
stavebnými prácami, ktoré sa následne identifikovali na samotnom mieste. Jednotlivé materiály 
majú ambície odkryť čo najpravdivejšiu vzniknutú investičnú potrebu. V prípade 
implementovaného projektu „Poprad – obchodná akadémia zníženie energetickej náročnosti 
budovy“ bude kolaudácia o niekoľko týždňov a je potrebné dofinancovať výkony v celkovom 
objeme 40 468,57 eur s DPH. V rámci tohto objektu sa uskutočnili poslanecké kontrolné 
dni, tiež odborná kontrola materiálu na tvári miesta a následne aj posudzovanie primeranosti 
nákladov podľa tabuľky cenníka resp. rozpočtových štandardných nákladov. Samotný materiál 
je dosť podrobný a zodpovedá na otázky dofinancovania, teda na čo budú peniaze použité 
a v rámci akých stavebných častí. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s c h v a ľ u j e  dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Poprad – obchodná 
akadémia zníženie energetickej náročnosti budovy“ – stavebné práce,  materiál, stavebný 
dozor v celkovom objeme 40 468,57 eur s DPH. 
Hlasovanie:                  za: 48   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 35B - Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov   
v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy SOŠ Svit“: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií 
Úradu PSK, predstavil ďalší návrh dofinancovania pre SOŠ Svit s investičným nákladom po 
zaokrúhlení 1,4 mil. eur. V tomto prípade bola identifikovaná výrazná potreba navýšenia pri 
konštrukcii strechy a veľmi podrobne musel byť rozobraný spôsob izolácie podzemnej časti. 
Tieto diskusie prebiehali v poslednom mesiaci veľmi intenzívne. Na poslednú chvíľu bola 
klientom predložená identifikácia rozpočtu. Poďakoval komisii finančnej, že akceptovala 
hlasovanie per rollam pri schvaľovaní výšky sumy dofinancovania. Pracovný tím ARR PSK 
a PSK funguje novým spôsobom a vyrokoval ešte zníženie ceny, čo nie je ešte definitívne 
potvrdené. Z pôvodnej sumy 245 000 eur žiada zastupiteľstvo o schválenie sumy 179 000 eur, 
ktorá môže byť ešte nižšia. Ale z formálnej stránky žiada o schválenie sumy 179 020,80 eur. 
Sú to skutočne identifikované práce naviac, veľmi podrobne rozobrané rozpočtárom, 
stavebným dozorom, 2 pracovníkmi ARR PSK, ktorí sa týmto zaoberali každý týždeň dvakrát. 
Dnes rozprával s p. Stopkom, ktorý mu prisľúbil, že pracovné výkony, ktoré sú teraz v útlme 
z obchodných dôvodov a iných aktivít, doplnia  do dvoch týždňov v plnom výkone. Táto stavba 
bude riešená tak, aby strecha bola urobená kompletne tohto roku. Dodávateľom je Euro-
Building, a. s. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák už tieto veci spomenul na zasadnutí komisie finančnej aj na poslaneckom 
kontrolnom dni v auguste. Treba povedať, že je úplne jedno, kto je zhotoviteľom diela, či Euro-
Building, a. s., alebo iná firma. Tieto firmy reagujú len na to, čo dostanú do rúk. Ak naplnia 
výkaz výmer, ktorý obsahuje chyby, lebo nie je dostatočne spracovaný, tak požadujú doplatenie 
toho, čo v rozpočte nemajú a chyba nie je vo firmách, ale v kvalite prípravy projektovej 
dokumentácie PSK. Je mu jasné, že tieto nadlimitné výdavky treba dofinancovať, lebo si to 
stavba vyžaduje. Nie je to súčasťou základnej zmluvy o dielo, možno ani projektovej 
dokumentácie, minimálne nie výkazu výmer, ktorý bol predmetom zazmluvnenia. Je však 
dôležité zapracovať na kvalite zmlúv. Je neprijateľné, aby stavebný dozor na kontrolnom dni 
povedal, že dohadovali ceny s firmou. Stavebný dozor nemá žiadny právny vzťah k firme, má 
právny vzťah iba k objednávateľovi t. zn. k investorovi PSK a nie je oprávnený vstupovať do 
právnych vzťahov a vonkoncom nie dohadovať ceny. Na komisii finančnej jasne odznelo, že 
PSK nemá zmluvne zabezpečené, že keď vzniknú nejaké práce naviac, budú to práce naviac 
v jednotkových cenách vysúťažených resp. s vysúťaženou zľavou. Preto sa domnieva a obáva, 
že takýmto spôsobom môže byť aj „pumpovaný“ rozpočet PSK. Napr. PSK vysúťaží dielo za 
1 mil. eur, ktoré oproti cenníkovej cene bude mať zľavu 30 %. Práce naviac na tomto diele budú 
predstavovať 400 000 eur, ale za plnú cenníkovú cenu. PSK nemá právny nárok v zmysle 
zmluvy, pokiaľ to v zmluve o dielo nie je, aby si nárokoval na ceny uvedené v zmluve o dielo 
a teda jednotkové ceny nemusia byť dodržané, lebo právny nárok objednávateľa u dodávateľa 
nie je. Dodávateľ môže tvrdiť, že v danom čase a na danom mieste sa ceny zmenili, a preto trvá 
na týchto cenách. Požiadal Ing. Grešša o zvýšenú právnu ochranu v zmluvách PSK v prípade 
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riešenia takýchto prác naviac, aby bolo v zmluve jasne definované, že práce naviac budú 
riešené, teda nadcenené, v jednotkových cenách. Tým pádom sa PSK vyhne riešeniu 
dohadovania cien, resp. ceny budú minimálne na úrovni vysúťažených cien. Je mu ľúto, že 
zastupiteľstvo stále rieši práce naviac. Na zasadnutí komisie finančnej konanej pre dvomi 
týždňami bolo z 25 bodov rokovania 6 bodov týkajúcich sa prác naviac. Vyjadruje sa k nim, 
lebo ako projektový manažér má čo k tomu povedať.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy SOŠ Svit“ – stavebné práce a stavebný dozor v celkovom objeme 
179 020,80 eur s DPH.  
Hlasovanie:                  za: 46   proti: 0  zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 35C - Návrh  na  dofinancovanie  nadlimitných výdavkov  
v  rámci implementovaného  projektu  „Zvýšenie  počtu  žiakov  
Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom 
vyučovaní“: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá 
nevyhnutné dofinancovanie nákladov v projekte SZŠ v Humennom, aby stavebné celky v rámci 
NFP zdrojov financovaných PSK boli ukončené. Žiada zastupiteľstvo o schválenie stavebných 
prác a teda nadlimitných výdavkov vo výške 33 708,98 eur s DPH uvedených v dôvodovej 
správe a odporúčaných aj stavebným dozorom. Na tejto stavbe prebehol poslanecký kontrolný 
deň s odporúčaním pozitívneho schválenia tejto požiadavky zastupiteľstvom.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“  – stavebné práce  
v celkovom objeme 33 708,98 eur s DPH. 
Hlasovanie:                  za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 35D - Návrh  na  dofinancovanie  nadlimitných  výdavkov   
v   rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ 
strojníckej na praktickom vyu čovaní“: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, uviedol dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu SPŠ 
v Prešove. Dôvodom sú práce, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii, resp. vznikli 
identifikáciou na tvári miesta ako nevyhnutné. Objem týchto stavebných prác si vyžaduje 
39 939,35 eur vrátane DPH. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SPŠ 
strojníckej na praktickom vyu čovaní“ – stavebné práce v celkovom objeme 39 939,35 eur 
vrátane DPH. 
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Hlasovanie:                  za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 35E - Návrh  na  dofinancovanie  nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného  projektu  „Prešov – SOŠ  lesnícka 
zníženie energetickej náročnosti budovy“: Ing. Grešš, vedúci odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu 
SOŠ lesníckej v Prešove v celkovej investičnej sume 309 893 eur. Požiadavka dofinancovania 
stavebných prác predstavuje celkový objem 94 427,10 eur s DPH. Týka sa rozpočtovej chyby 
pri identifikácii zatepľovacieho materiálu na celú budovu, kde jednoducho vypadla operácia 
„krát 2“. PSK vysúťažil objem v polovičnom objeme zateplenia. Dodávateľ stavby si zľahčil 
prácu a nakúpil tiež polovicu. Až keď sa materiál začal míňať, zistil potrebné dofinancovanie. 
V tomto prípade sa vyskladali viaceré fakty, ktoré interne preveruje odbor majetku a investícií 
a chce z toho vyvodiť procesne smerom dovnútra veľmi jasné úpravy pravidiel. Pri komunikácii 
so školou resp. projektovým manažérmi zastrešených školou chce odbor majetku a investícií 
nastaviť jasnú zodpovednosť a vyvodiť dôsledky. Faktom však je, že táto procesná chyba musí 
byť doriešená vzhľadom na chýbajúcu polovicu zateplenia celej budovy a projekt je potrebné 
dokončiť do konca roka. 
Diskusia:  
Podľa slov poslanca Hrabčáka ide o klasický príklad zle spracovanej projektovej 
dokumentácie a pripravených projektov financovaných z rôznych výziev ministerstiev, cez 
ktoré môže PSK získavať nenávratné finančné príspevky. Všetky tieto dofinancované výdavky, 
ktoré nie sú predmetom rozpočtu a zmluvy o dielo, sú škodou pre PSK. Môže mu niekto 
oponovať, ale on tvrdí, že je to škoda pre PSK, lebo nenávratný finančný príspevok je 
nenávratným preto, lebo ho nie je nutné vrátiť. Všetko ostatné je platené z rozpočtu PSK, ktorý 
by mohol peniaze použiť aj niekde inde napr. na nakúpenie vybavenia pre stredné školstvo, 
zvýšenie počtu opravených ciest a pod. Teda sú to peniaze, ktoré mohli byť prefinancované ako 
nenávratné finančné zdroje a PSK ich musí platiť z rozpočtu kraja. Zúčastnil sa poslaneckého 
kontrolného dňa a udivuje ho, že ani jeden z 12 poslancov okresu Prešov si nenašiel čas na takú 
vážnu problematiku a neprišiel na kontrolný deň, ale je to ich rozhodnutie. V tomto prípade 
neobstojí informácia, že rozpočtár zabudol dať „krát 2“. Kontrolný deň trval viac ako 2 hodiny, 
budova nie je zrkadlová, preto neprepočítaval nejakú plochu, ktorú mal vynásobiť „krát 2“, čiže 
to nie je pravda. Ide o ľahostajný prístup rozpočtára a projektanta. Ing. Kačala povedal, že sa 
zmýlili a ospravedlnil sa. PSK má škodu za 94 000 eur a pýta sa, či je za to niekto zodpovedný, 
lebo to nie je jediná škoda. Na tejto stavbe musel PSK už dofinancovať aj opravu strechy, kde 
sa projektant pomýlil na úrovni 60 000 eur, čo je spolu 150 000 eur a pýta sa, či je to v poriadku. 
Je v poriadku, keď projektant príde a povie „prepáčte, pomýlil som sa“ a PSK to musí 
dofinancovať z vlastných zdrojov? Opäť apeluje na zlepšenie právnej ochrany zmlúv PSK ako 
investora. Projektant musí niesť zodpovednosť. A nielen projektant, ale aj zamestnanec Úradu 
PSK. Tvrdí, že projekt mal byť konfigurovaný niekým, kto je zadávateľom objednávky na 
vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektant mu povedal, že neboli na tvári miesta pre 
nedostatok času. Keď projektant vstupuje do nejakého projektu za tisíce eur z rozpočtu PSK, 
ktorý patrí všetkým občanom PSK, nielen vybraným ľuďom, mal by previesť detailnú 
obhliadku daného objektu. Sú to veci, ktoré trvajú hodiny, nie týždne. Bez obhliadky objektu 
nie je možné pristúpiť k spracovaniu projektovej dokumentácie v rozsahu popísanom 
v predloženom materiáli. Toto sú jednoduché projekty. Netreba si namýšľať, že PSK robí 
nejaké špičkové projekty, ale bežné projekty obnovy objektov, ktoré sa v tomto prípade 
používajú na vyučovací proces. Kvalita prípravy projektovej dokumentácie je veľmi slabá 
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a vzhľadom na to, že spracovateľ projektovej dokumentácie nie je postihnuteľný, pretože 
zmluva neumožňuje použiť žiadny sankčný mechanizmus, je potom zvolený benevolentný 
prístup. Otázkou zostáva, či to niekomu takto vyhovuje, ale nech si to súčasné vedenie neberie 
na seba. Tieto projekty sú nastavené z minulosti za bývalého vedenia a je to autorská otázka, či 
je v poriadku, že sa takto dofinancujú projekty. Pokiaľ by sa to stalo v súkromnej sfére, boli by 
z toho vyvodené vážne dôsledky a niekto by za to niesol zodpovednosť. V tomto prípade stačilo 
povedať „prepáčte, ospravedlňujem sa, lebo rozpočtárka sa pomýlila“. Sám je zvedavý ako sa 
vyvinie diskusia a aké budú postrehy poslancov. Treba s tým niečo robiť, lebo súčasní poslanci 
PSK majú za sebou skoro 2 roky funkčného obdobia a nezmenilo sa nič. Alebo čakajú na to, 
kým prebehnú ďalšie 3 roky, potom odídu z tohto zastupiteľstva a po nich sa nič nezmení? 
Kvituje snahu odboru majetku a investícií, že má snahu nejakým spôsobom tieto veci riešiť a 
urobiť nejaké kontrolné mechanizmy. Je človek z praxe a predložil návrh na zriadenie stavebnej 
komisie, ktorá by filtrovala takéto nezrovnalosti. Netreba čakať, kedy príde PSK alebo Úrad 
PSK s nejakým návrhom riešenia. Poslanecký zbor je kolektívny orgán nielen zákonodarný, ale 
aj iniciatívny. Preto bude naďalej vyvíjať aktivity vo veci zriadenia stavebnej komisie, ktoré 
odporúčala aj komisia finančná. Je potrebné o tom diskutovať. Poslanec Damankoš súhlasí 
s mnohými vecami. Na adresu poslancov okresu Prešov povedal, že keď mu uprostred leta príde 
mail riaditeľa školy, že doslova o pár dní je kontrolný deň, nevie, či sa všetci majú zbaliť a ísť 
niekde. Takým spôsobom nie. Na poslaneckom kontrolnom dni na SPŠ strojníckej v Prešove 
bolo všetko krásne prezentované a s absolútne pokojným svedomím aj ako nestavbár pochopil, 
v čom je problém. Nemyslí si, že práve navrhovaná stavebná komisia je riešením. Možno je to 
práve cesta, ktorou sa vybral odbor majetku a investícií, aby prebiehala dobrá krížová kontrola 
a aby bol PSK schopný dopracovať sa k riešeniu. Možno by bolo dobré, keby za to niekto niesol 
zodpovednosť. Poslankyňa Leščáková tiež súhlasí s mnohým povedaným. Chce reagovať na 
nie veľmi slušné oslovenie poslancov okresu Prešov. V tom čase bola v USA a mail prišiel 3 
dni pred kontrolným dňom. Keďže je v Rade školy pri SOŠ lesníckej v Prešove, bola by sa rada 
zúčastnila tohto kontrolného dňa. Nemala takú možnosť. Reálne uprostred leta je nereálne 
zúčastniť sa kontrolného dňa. Predseda PSK Majerský poznamenal, že je jednoducho 
dovolenkové obdobie. Poslanec Benko nevie, prečo každý poslanec za okres Prešov teraz 
hovorí, kde bol, ale napr. poslanec Hrabčák nebol na zasadnutí zastupiteľstva a nič sa nedeje. 
Zrejme sa tiež nemohol zúčastniť všetkých zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Jednoducho sa to 
stane. Celková výška tohto projektu je cca 332 551 eur, navýšenie 94 427 eur. Opýtal sa 
predkladateľa materiálu, do koľko percent sa môže navýšiť. Nebude to rozvádzať, počká na 
odpoveď a potom sa opäť prihlási do diskusie. Ing. Grešš odpovedal, že je to 50 % pri 
stavebných prácach. Odbor majetku a investícií má špecialistov na verejné obstarávanie. Podľa 
výkladu kolegov pri prácach, ktoré nemohli ovplyvniť položky ďalšej súťaže, je to možné až 
do výšky 50 %, lebo je to rozpočtová položka, zmenil sa len jej objem. Interný právny výklad 
je taký, že sa neporuší zákon o verejnom obstarávaní, ak je uzavretý dodatok do výšky 50 %. 
Poslanec Benko dodal, že v tomto prípade je 94 427 eur navýšenie cca 28 %. O pochybení a 
vyvodení zodpovednosti už diskutoval poslanec Hrabčák. Nemôže to takto byť ďalej. Praje 
ukončenie rekonštrukcie SOŠ lesníckej v Prešove, ale niekto nemôže jednoducho povedať, že 
sa zmýlil. Nejde o malú sumu. Ďalej sa nemôže takto postupovať. Podľa slov poslankyne 
Bednárovej je určite všetkým poslancom jasné a súhlasia s tým, že ak nejaká chyba stojí PSK 
takmer 100 000 eur, tak to nie je nič triviálne a nemali by to nechať bez povšimnutia. Na druhej 
strane určite všetci súhlasia aj s tým, že škola nemôže zostať zateplená len z polovice, preto 
bude zastupiteľstvo schvaľovať predložený návrh. Komisia finančná schválila odporúčanie 
predsedovi PSK predložiť zastupiteľstvu materiál s názvom Nový manažment investičných 
akcií, keďže opätovne rieši na svojich zasadnutiach dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
a vedúci odboru majetku a investícií prezentuje, aké kroky sa podnikajú a aké sa budú 
podnikať, aby sa predchádzalo takýmto skutočnostiam. Je to záležitosť, ktorá sa začala ešte 
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kedysi v minulosti. Či sa tieto veci mohli vtedy ovplyvniť, nie je známe. Ide o zlepšenie tohto 
stavu v budúcnosti a nastavenie pravidiel takým spôsobom, aby po tomto zastupiteľstve ostalo 
zmenené prostredie. Materiál by mal obsahovať aj zahrnutie nejakých odborníkov, ktorí 
v procese schvaľovania a prípravy projektov budú dbať na to, aby sa takéto chyby 
nevyskytovali. Keďže v procese prípravy projektu je niekedy dosť malý časový úsek, nevie, či 
by stavebná komisia nebrzdila ďalší proces. Osobne necháva zhodnotenie všetkých skutočností 
na vedení PSK a vedúcom odboru majetku a investícií. Poslanca Hrabčáka nezaujíma, kde 
boli poslanci PSK v lete, je to ich súkromná vec. Svojím vystúpením neprejavil záujem o tieto 
informácie. Treba povedať, že všetci sú dospelí ľudia a júl – august nie sú mesiace, kedy by 
mohli úplne ignorovať fungovanie PSK, ktorého život beží ďalej a tiež zasadnutia niektorých 
komisií. Je to vlastne o riadení priorít a manažmente vlastného pracovného času. Poslanec 
Benko sa pýtal na nadlimitné výdavky. Tuší, že do 50 % je možné mať takéto nadlimitné 
výdavky, avšak do tých 50 % nie je porušený zákon. Spýtal sa, čo vedomie a svedomie 
poslancov v tomto všetkom. Vedomie a svedomie je porušené, lebo každý zdravý človek 
mysliaci pre dobro kraja nemôže predsa podporovať takéto fungovanie. Požiadal vedúceho 
odboru  majetku a investícií o založenie pracovného miesta tzv. konfigurátora projektu. To 
znamená, že nejakému zamestnancovi sa zverí projekt obnovy objektu a konfigurátor projektu 
bude mať na starosti kooperáciu s projektantom. Bude robiť zápis z konfigurácie, aby sa 
vedelo, kde došlo k pochybeniu v procese prípravy projektov a projektových zámerov a aby sa 
urobili sankčné mechanizmy. Niekoľkokrát spomínal v diskusiách prípravu sankčných 
mechanizmov, ale pokiaľ niekto nenesie zodpovednosť, všetci si myslia, že je to v poriadku 
a nikto nie je postihnuteľný. Lenže jemu chýbajú verifikačné mechanizmy v procese prípravy 
projektovej dokumentácie. PSK má veľmi dobrú úspešnosť pri podávaní žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok, tam problém nie je. Ten je v procese prípravy projektovej dokumentácie, 
ktorá je však podkladom na prípravu projektového zámeru a tam nastáva zlyhanie. Stále 
dookola počúva, že nie je dostatok času. Niektoré veci zavedené v praxi, by veľa času nezabrali, 
ale prínos by bol veľký. Vedúci odboru často hovorí o Paretovom pravidle 80:20. To znamená, 
že 20 % prostriedkov pre PSK by generovalo v tomto prípade 80 % prínosu, teda v zlepšení 
kvality projektovej dokumentácie. Poslanec Dupkala má pocit, že už teraz je personálne 
obsadenie úradu bohaté a vôbec nie je priestor na vytváranie ďalších pracovných miest. 
Poslanec Hrabčák síce povedal, že ho nezaujíma, kto kde trávi svoj čas či už s rodinou, 
priateľmi a pod. Jeden nemenovaný kolega ho pred chvíľou vyzval, aby sa verejne pochválil, 
kde bol. Navštívil Moskvu, vždy ho to ťahá viac na východ ako na západ. Bez ohľadu na to, 
o aké nadlimitné výdavky ide či už v kultúre, školstve, doprave, v jedinej veci výnimočne 
súhlasí, lebo nie sú to malé peniaze, že do budúcna tento problém musia vyriešiť zdravé hlavy, 
ktorých je stále dosť v tejto miestnosti aj na úrade. Poslanec Ferenčák upozornil na zmenu 
zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 1. 8. 2019. § 18 ods. 3 stanovuje na stavebné 
práce 15 %. Požiadal o overenie tejto skutočnosti. 50 % nikdy neaplikovali ani v meste 
Kežmarok. Vždy bol upozornený už pri 10 % – 15 % ako maximálnej hodnote. Prvýkrát počul 
o 50 %  v dnešnej diskusii. Požiadal naštudovať si novú aktualizáciu tohto zákona. Poslankyňa 
Pleštinská chcela  vedieť, čo by sa stalo, keby túto sumu PSK neuhradil. Budova zostane do 
polovice zateplená a PSK bude musieť vrátiť aj finančné prostriedky, ktoré  dostane na projekt. 
Aj keď má poslanec Hrabčák pravdu, ide o projekty, ktoré aktuálni poslanci PSK nemohli 
ovplyvniť. Treba sa poučiť do budúcna, ale vracať sa do minulosti je veľmi ťažké. Napr. pri 
prebiehajúcej rekonštrukcii renesančného paláca v Starej Ľubovni sa objavila huba, ktorá tam 
nikdy nebola. Tým pádom sa navyšuje rozpočet a ani projektant to nemohol vedieť 
a predpokladať. Sú to veci, ktoré sa nedajú predvídať a obviňovanie jedného druhým sa jej 
nezdá férové. Poslanec Benko pripomenul, že poslanec - projektový manažér tuší, že je to 50 
%. Nevie, čo znamená slovo tuší. Vedúci odboru majetku a investícií prikyvoval v prípade 50 
% aj 15 %. Keď nastala zmena zákona 1. 8. 2019, tak potom asi 15 %, sám hovoril 20 %. Ak 
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je to 15 %, tak jedinou cestou je nové verejné obstarávanie. V súvislosti so stavebnými prácami 
to v zákone musí byť jasne uvedené. Nech teraz povie vedúci odboru, že poslanci nemajú 
pravdu a je to 50 %. Ing. Grešš sa nechce púšťať do hlbokej diskusie. Za posledný mesiac sa 
dvakrát dostal do podobnej situácie pri stavebných prácach. Raz sa dozvedel od kolegýň, ktoré 
majú aktuálny výklad zákona k dnešnému dňu, že sa musí robiť nová súťaž, lebo išlo o práce 
nezahrnuté v rozpočte. V druhej situácii dostal odpoveď o uplatnení hranice 50 %, ktorá podľa 
jeho názoru nie je úplne zrušená, nemá takú informáciu. Laický výklad z jeho manažérskeho 
pohľadu je, že ak sa to viaže na položky už spracované, je potrebné navýšiť ich objem 
a nespôsobuje to principiálne predefinovanie podmienok obchodnej verejnej súťaže, kde by 
mohol vyhrať iný, keby vedel, nevie čo, tak sa uplatňuje ešte 50 %. Ak to je ináč 
a zastupiteľstvo schváli predložený návrh, požiada kolegyne, aby dodatok nebol uzavretý skôr, 
kým nebude mať relevantný právny výklad tejto diskusie. V tejto chvíli sa tento problém asi 
nevyrieši, ale je si vedomý existencie obidvoch možností. V prípade zmeny nemá teraz dostatok 
informácií, aby bol vhodným partnerom v diskusii. Poslanec Ferenčák upozornil na to, že 
zmluvu je možné navýšiť len pri nevyhnutných a nepredpokladaných nákladoch a to 
stavebných prácach do 15 %. Čiže ak tie náklady neboli nevyhnutné a nepredpokladané, je 
nutné robiť verejnú súťaž znova. Ak sa tak stalo v predchádzajúcich prípadoch do 50 %, určite 
by to dal overiť, pretože mohlo dôjsť k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní. O 
aplikácii 50 %-ného navýšenia prvýkrát počul v tejto diskusii a určite môže povedať, že je 
nesprávne. Poslanec Vook nebude riešiť, či to boli aktivity starého alebo nového vedenia. 
Súčasní poslanci tu sedia už druhý rok a bolo by veľmi dobré začať s riešením týchto 
nadlimitných výdavkov. Ide o oblasť školstva, ktorú zastupiteľstvo racionalizuje rôznymi 
fúziami, konkrétne zlučovaním. Malo by sa uvažovať aj do budúcna. Môžu prísť na rad kultúrne 
zariadenia, kde sa v rámci organizačných štruktúr bude meniť pôsobnosť niektorých organizácií 
PSK a každé euro bude potrebné pre ich udržanie. Nehovoriac o tom, že nadlimitné finančné 
prostriedky sú potrebné. PSK musel niektoré školy zrušiť kvôli chýbajúcim finančným 
prostriedkom v rozpočte. Nie je dobré, aby poslanci po dvoch rokoch svojho pôsobenia 
nenavrhli systém, aby PSK vedel do týchto procesov zasahovať a ušetriť každé euro. Poslanec 
Bochňa požiadal vedúceho odboru majetku o predloženie materiálu poslancom PSK 
s rozpisom projektov za posledných 5 rokov, kde bolo nutné dofinancovanie aj s uvedením 
mien projektantov a rozpočtárov. Poslanec Kahanec dodal, že o tomto probléme sa hovorí 
v zastupiteľstve  už  dlhší čas. Osobne je presvedčený, že veci na PSK sa menia. Boli časy, keď 
sa pri takýchto projektoch v nadlimitných výdavkoch definovali napr. za veci nepredvídateľné 
veci úplne jasné na začiatku riešenia pred projektom. Konkrétne pri  Šarišskej galérii v Prešove 
boli ako nadlimitné výdavky uvedené napr. rekonštrukcia portálu, nosníky na držanie panela. 
Veľa sa zmenilo a ešte sa zmení. Ale nehovorí sa o zákonných kategóriách a určení limitu 
definovaného zákonom, či sa niekto pomýlil. Ak sa pomýlil, vzniknú náklady naviac a PSK ich 
musí uhradiť, ale nerovnajú sa vyslovene takej spôsobenej škode PSK. Zaplatí naviac a môžu 
s tým byť spojené naviac výdavky. Celé roky upozorňoval na nadlimitné výdavky. Bolo úplne 
bežné, že v dôvodovej správe sa uvádzali nepredvídané výdavky, ktoré boli úplne jasné. Treba 
hovoriť o kategóriách. Prvé sú výdavky vyrátané z projektu a to oprávnené a neoprávnené. Je 
to prvé rozlišovanie. Nie všetko sa vojde do vyhlásenej výzvy. Potom vznikne otázka, čo sa 
chce urobiť naviac alebo nie. To závisí od rozhodnutia tohto zastupiteľstva. Veľakrát bolo 
poslancami PSK na poslaneckých kontrolných dňoch dohodnuté, že sa ešte v daných objektoch 
niečo dorobí a bežne sa to robilo. Kto by si to chcel skontrolovať, môže si pozrieť staré projekty. 
Veci sa dohodli na poslaneckom kontrolnom dni a navýšili sa výdavky, ktoré už neboli 
oprávnené a pochádzali čisto zo zdrojov PSK. Je absolútne nevyhnutné rozlišovať kategórie 
výdavkov. Teda čo sa dá spraviť v rámci výzvy a potom rozlišovať nepredvídané úplne jasné 
výdavky alebo niečo naviac, čo sa dohodne na príslušnom kontrolnom dni a celé to schváli 
zastupiteľstvo. Netreba všetko zmiešať a hovoriť len o prekročení. Na začiatku by malo byť 
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úplne jasné, koľko výdavkov si môže dať PSK preplatiť z výzvy, potom koľko by chcel ešte 
urobiť a dohodne sa, či to urobí, neurobí a za akú sumu. Potom môžu vzniknú už iba  
nepredvídané výdavky. V súčasnosti aj výdavky naviac stále končia pri konečnom zúčtovaní 
ako výdavky naviac podľa toho, ako sa veci odklepnú. Verí slovám Ing. Grešša zo zasadnutia 
komisie finančnej o príprave materiálu, kde budú jasné veci chodu tohto mechanizmu, aby 
nadlimitné a ďalšie výdavky boli minimalizované na minimum. Poslanec Hrabčák nechce 
fungovať na pocitovej úrovni veriť či neveriť. Ako poslanec Zastupiteľstva PSK prichádza 
s iniciatívami na riešenie týchto vecí. Pri zhmotnení nejakej myšlienky v podobe projektového 
zámeru sa dajú rozlíšiť, čo sú a čo nie sú oprávnené náklady, lebo parametre výzvy sú vopred 
dané a na ich základe sa spracováva projektová dokumentácia a následne projektový zámer. 
Nehovorí sa tu o problematike oprávnených a neoprávnených nákladov, ale o problematike 
rozpočtovaných a nerozpočtovaných nákladov a otázka je, prečo nerozpočtovaných. Pretože je 
chyba pri príprave projektovej dokumentácie, alebo v procese prípravy rozpočtu, alebo výkazu 
výmer. Rozpočtár vychádza pri vytváraní rozpočtu z výkresovej časti a technickej správy, čiže 
výkresovej a textovej časti. Poslanec Benko poznamenal, že v tejto diskusii sa už dlho rozpráva 
o tom, kto má pravdu a ako je to v súlade so zákonom. Má pripravený návrh na uznesenie 
a potom sa ukáže výsledok, teda kto mal pravdu a ako to je. Následne predložil návrh na 
uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK ukladá hlavnému kontrolórovi PSK prekontrolovať za 
posledné dva roky navyšovanie zmlúv v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Termín: 
október 2019. Poslanec Hrabčák doplnil predrečníka tým, že by bolo možno dobré stiahnuť 
tento bod rokovania a najprv preveriť relevantnosť takejto požiadavky odborom majetku 
a investícií, či je v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Pokiaľ bude k dispozícii 
stanovisko oddelenia právneho, že táto požiadavka je relevantná a je v súlade so zákonom, 
potom zastupiteľstvo pristúpi k schvaľovaniu navýšenia finančných prostriedkov. Pretože 
v takomto prípade je zastupiteľstvo stále postavené pred jednu a tú istú problematiku rýchleho 
schválenia, lebo školu je predsa potrebné dokončiť a PSK nemôže prísť o nenávratný finančný 
príspevok, ak nenaplní parametre alebo ukazovatele výzvy. Podľa slov poslanca Ferenčáka sa 
tu nehovorí o dofinancovaní. Ak zastupiteľstvo schváli sumu 94 000 eur, táto ostáva schválená. 
Ale je potrebné poukázať na to, ako chcel úrad konať v tejto veci, buď navýšením existujúcej 
zmluvy o túto sumu, alebo na základe tejto sumy musí spustiť nové verejné obstarávanie na 
dokončenie danej stavby. Schválením tohto uznesenia sa len dofinancováva a neurčuje postup. 
Upozornil, že netreba uvádzať text „po dohode na základe rokovania s dodávateľmi“, lebo to 
je rokovacie konanie, ktoré nie je prípustné z pohľadu verejného obstarávania 
o navýšenie nejakých 28 % - 30 %. Teda ak sa schváli suma, vtedy prehodnotiť v súlade so 
zákonom o verejnom obstarávaní a spustiť novú súťaž, ak to je v rozpore s týmto zákonom. 
Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, k limitom na stavebné práce uviedol, že § 18 ods. 5 
zákona o verejnom obstarávaní hovorí, že ak ide o verejného obstarávateľa zmenou podľa ods. 
1 písm. b) alebo písm. c) nemôže dôjsť k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % hodnoty 
pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Ak ide o opakované zmeny, 
obmedzenie sa podľa prvej vety vzťahuje na každú zmenu. V § 18 ods. 1 sú stavebné práce, ale 
tam je tých 50 %, nemôže sa navýšiť o viac ako 50 %. V písm. b) ide o doplňujúce tovary, 
stavebné práce alebo služby, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté do pôvodnej zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Poskytuje ich pôvodný dodávateľ alebo koncesionár 
a zmena dodávateľa alebo koncesionára nie je možná z ekonomických dôvodov alebo 
z technických dôvodov, alebo spôsobí verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi 
významné ťažkosti, alebo podstatnú duplicitu nákladov. V písm. c) je uvedené, že potreba 
zmeny vyplynula z okolností, ktoré verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nemohol pri 
vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter rámcovej zmluvy. 
To znamená, že limit pri týchto nepredvídaných výdavkoch je do 50 %, tak ako hovoril (nie na 
mikrofón) generálny riaditeľ ARR PSK. Poslanec Ferenčák poukázal na to, že nie je témou 
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tohto zasadnutia rozoberať teraz zákon o verejnom obstarávaní. Ak to hlavný kontrolór dostane 
v úlohe a predloží písomné stanovisko, že je to v súlade so zákonom, je to jeho kapusta a nie 
problém zastupiteľstva. To znamená, že si za tým stojí a musí to dať do poriadku. Poslanec 
Šmilňák reagoval na otázku z diskusie, či po dvoch rokoch tohto zastupiteľstva lepšie funguje 
PSK a že robí tie isté chyby z minulosti. Pri výstavbe ciest PSK momentálne šetrí 20 % – 30 %  
peňazí a stavia viac úsekov ako si predsavzal, čiže zrejme to robí racionálnejšie. Tento projekt 
k žiadosti o nenávratný finančný príspevok za podmienok určených výzvou podal PSK ešte 
pred zasadnutím súčasných poslancov do tohto zastupiteľstva. Vedúci odboru majetku 
a investícií je na úrade aj s cestou pol roka. Teraz ho tu poslanci berú na paškál a úkolujú tým, 
čo všetko musí spraviť. PSK dostal zaokrúhlene 330 000 eur ako nenávratný finančný 
príspevok na opravu školy. PSK ju opravil, ale niekto urobil chybu v minulosti pred zasadnutím 
súčasných poslancov do Zastupiteľstva PSK, ktorí by si teraz všetci mali vstúpiť do svedomia. 
Prečo by si mal vstupovať do svedomia za niečo, za čo nemôže? A ak si má v srdci odpovedať, 
či súčasný úrad a súčasný poslanecký zbor robí svoju robotu dobre, tak z jeho pohľadu áno. 
Vedúci odboru už prijal podmienku komisie finančnej, že v najbližšom čase má predložiť 
opatrenia na to, aby sa tento problém v budúcnosti neopakoval a pripravuje ich. Na budúcom 
zasadnutí by mali byť predložené. Ako keby si teraz poslanci sypali popol na hlavu za niečo, 
za čo nemôžu. Otázka teraz stojí tak, či to PSK dofinancuje a ukončí túto zákazku, alebo to 
nedofinancuje, spustí verejné obstarávanie, poslanci sa budú ešte pol roka hádať a tých 
preinvestovaných 330 000 eur bude musieť PSK vrátiť. Teda vzniknutý náklad bude oveľa 
vyšší ako dnešné schválenie prostriedkov zastupiteľstvom. Súhlasí s tým, že aby PSK 
nepochybil a vyhol sa sporom pri verejnom obstarávaní, treba prešetriť to, či nepochybí, ak tie 
peniaze zaplatí. Podľa jeho názoru to bol jeden vecný argument, ktorý zaznel v polhodinovej 
diskusii. Navrhol ukončiť diskusiu a hlasovať o predloženom návrhu. Ale poslanci si musia 
zobrať na zodpovednosť aj možnosť vrátenia sumy vo výške 330 000 eur. Navrhol ukončiť 
diskusiu a vecne zahlasovať, či áno alebo nie. Podľa slov poslanca Hrabčáka nie je 
sebahodnotenie poslanca Šmilňáka celkom na mieste. Treba nechať občanov v nasledujúcich 
voľbách rozhodnúť o tom, kto bol dobrý, len oni to vedia relevantne posúdiť. Poslanci nesmú 
byť alibisti, jednak v tomto zastupiteľstve sedel poslanec Šmilňák aj minulé volebné obdobie, 
ale to poslancov PSK nezbavuje zodpovednosti za tieto projekty. To, že tento projekt bol 
prichystaný v minulom volebnom období, neznamená, že terajší poslanci zaňho nenesú 
zodpovednosť. Schvaľujú predsa dodatky a majú v rukách páky na zlepšenie týchto procesov, 
preto alibizmus nie je na mieste. Vedúci odboru majetku a investícií sedel na zasadnutí komisie 
finančnej už vo februári 2018, čiže nie je tu pol roka aj s cestou, ale rok a pol. Ale nezaoberá 
sa tým, kto tu ako dlho sedí. Jednoducho s tým treba niečo urobiť. Môže to byť prvý pilotný 
projekt, kedy dá zastupiteľstvo červenú dofinancovaniu týchto nadlimitov a niečo s tým urobí. 
V opačnom prípade budú poslanci len ďalej spolupracovať na takýchto zlých projektoch ako  
nejakí kolaboranti. Poslanec Jánošík navrhol uzavrieť túto diskusiu. Na začiatku veľmi 
rozumná vecná diskusia prešla do politickej, keď si poslanci vyčítajú kto, kedy, za koho niečo 
spravil. Tiež nehovorí o tom, kto dal 12 mil. eur a všetky ruky sa s radosťou dvíhali a odkiaľ 
prišli. Treba ukončiť túto politickú diskusiu a schváliť to. Sú ľudia, ktorí to skontrolujú. Keď 
to nebude v poriadku, predseda PSK nepodpíše uznesenie, lebo aj tak by ho potom napadol 
nejaký prokurátor. Poslanci sa tu nemusia predvádzať. Poslanec Vook predniesol návrh na 
uznesenie a to stiahnuť tento bod z rokovania a preveriť súlad požiadavky dofinancovania so 
zákonom o verejnom obstarávaní. Predseda PSK Majerský sa ho spýtal, kedy to chce potom 
robiť, či v januári. Požiadal poslanca Vooka o písomné predloženie poslaneckého návrhu. 
Najprv bude zastupiteľstvo hlasovať o poslaneckom návrhu poslanca Benka. 
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Návrh na uznesenie predložený poslancom Benkom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   u k l a d á   hlavnému kontrolórovi PSK 
prekontrolovať navyšovanie zmlúv PSK za posledné dva roky v súlade so zákonom NR SR č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  
Termín: 31. október 2019 
Hlasovanie:                  za: 30   proti: 1  zdržalo sa: 16  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský pripomenul, že písomne nedostal žiadny ďalší poslanecký návrh. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Prešov - SOŠ lesnícka 
zníženie energetickej náročnosti budovy“ – stavebné práce v celkovom objeme 94 427,10 
eur s DPH. 
Hlasovanie:                  za: 48   proti: 1  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 36 - Informatívna správa o pripravovaných investičných 
zámeroch: A/ Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho 
osvetového strediska vo Vranove nad Topľou, B/ Rekonštrukcia 
a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola 
v Medzilaborciach, C/ Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste 
Kežmarok: PhDr. Mgr. Cvoliga, riaditeľ Úradu PSK, predkladá Zastupiteľstvu PSK 
komplexnú informáciu o pripravovaných investičných zámeroch prerokovaných na úrovni 
poslancov jednotlivých okresov. Prvým je budova Hornozemplínskeho osvetového strediska 
vo Vranove nad Topľou, kde aktuálne sídli osvetové stredisko. Knižnica PSK je v mestských 
priestoroch vo Vranove nad Topľou. Zámerom PSK je ich umiestnenie v jednej budove 
s požiadavkou pre verejnú knižnicu minimálne 1 200 m2. Predpokladaný rozpočet 
rekonštrukcie budovy je 4 mil. eur. Uskutočnilo sa rokovanie s autorom projektu budovy, 
s ktorým sa úrad potrebuje dohodnúť na nejakom finančnom vysporiadaní vzhľadom na veľký 
vizuálny zásah do budovy. Druhým zámerom je rekonštrukcia a modernizácia Múzea 
moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach, ktoré sa nachádza v priestoroch pôvodného 
kultúrneho domu, kde má 60 % múzeum a 40 % mesto Medzilaborce. Na rokovaní vlády SR 
v roku 2018 v Medzilaborciach vláda vyčlenila 125 000 eur. Riaditeľ múzea požiadal Fakultu 
umenia Technickej univerzity v Košiciach o spracovanie návrhu nového vizuálu tejto budovy, 
následne aj štúdie a projektovej dokumentácie. Na výjazdovom zasadnutí vlády SR v jeseni 
2019 by malo dôjsť už k podpore tohto projektu. Predpoklad celkových investičných nákladov 
je vo výške 4 mil. eur s maximálnym vkladom PSK do tejto rekonštrukcie vo výške 1 mil. eur. 
Požiadavka na dofinancovanie zo strany vlády SR bude 3 mil. eur. Ide o sumy s DPH. V časti 
B návrhu na uznesenie je uvedené schválenie zámeru, aby predseda PSK mal mandát na 
rokovanie s vládou SR. Treťou najväčšou investíciou je optimalizácia umiestnenia stredných 
škôl v meste Kežmarok. PSK je vlastníkom 3 budov v areáli bývalých kasární, ktoré získal 
zámenou s mestom Kežmarok, keď zamenil 2 budovy a pozemok s rozlohou 0,5 ha. Prebehli 
opakované rokovania s primátorom mesta Kežmarok aj poslancami PSK za okres Kežmarok. 
Na základe výstupov a analýzy boli navrhnuté riešenia. Aj v 5. bode dnešného zasadnutia 
zaznela otázka, prečo je rozdelená investícia na projektovú dokumentáciu. Vysvetlil, že 
aktuálnym zámerom PSK je rekonštrukcia budovy gymnázia pre potrebu dvoch škôl a to 
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gymnázium a strednú umeleckú školu. Táto budova je vo vlastníctve evanjelickej cirkvi. PSK 
chce zároveň odkúpiť budovu areálu hotelovej akadémie a následne ako vlastník ju 
rekonštruovať.  Zároveň hľadá alternatívne riešenie na umiestnenie strednej umeleckej školy. 
Keď nevojde do budovy gymnázia, tak je riešenie v areáli budovy SOŠ na ul. Garbiarskej na 3. 
- 4. podlaží. PSK pripravuje aj rekonštrukciu v rámci Strednej odbornej školy 
agropotravinárskej a technickej na ul. Kušnierska brána v Kežmarku. 
Diskusia: 
Poslanec Ferenčák sa vyjadril k optimalizácii umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok. 
Víta náčrt vízie PSK, lebo už v roku 2014 komisia školstva konštatovala havarijný stav budov 
v meste Kežmarok. Je rok 2019 a tento stav sa nezlepšil, ale zhoršil. O stredoškolskom 
kampuse sa hovorí minimálne od roku 2015. V roku 2016 vláda SR schválila na tento účel 0,5 
mil. eur, aj PSK na to dofinancoval tieto zdroje. Keďže nedošlo k posunu, v roku 2018 PSK 
vrátil 500 000 eur naspäť vláde. Môže povedať, že momentálne ani nepomohli okresu 
Kežmarok, lebo až rozhodnutím vlády môžu byť naspäť prisúdené, ale k týmto peniazom sa 
nevie dostať. Je preňho dôležitá skôr forma komunikácie a hľadanie riešenia. O upustení 
myšlienky kampusu sa dozvedel až 3. 8. 2019 z tlačovej správy v Korzári, kde bolo uvedené, 
že medzi mestom Kežmarok a PSK nedošlo k dohode o spoločnom riešení danej lokality. Počas 
všetkých prebiehajúcich rokovaní mesto Kežmarok ponúkalo všetky svoje kapacity na to, že 
keď sa rozhodne PSK v danom priestore investovať, pristúpi aktívne aj finančne k riešeniu 
tohto ďalšieho priestoru. Keď sa už upúšťa od nejakého zámeru, nech sa nezvaľuje vina na 
mesto Kežmarok, lebo to nie je pravda a bolo by to klamstvo. Ako primátor Kežmarku 
a poslanec PSK má záujem o rozvoj stredného školstva. Od začiatku chce, aby bol rozvoj 
stredného školstva v meste a okrese Kežmarok. Ako poslanec PSK je trochu sklamaný z formy 
komunikácie, očakával by najprv prerokovanie s poslancami a potom zverejnenie nejakej 
tlačovej správy o zámere PSK. Osobne sa ho to dotklo. Ako primátor mesta o tom počul, ale 
nebolo to nič oficiálne. Školstvo je prioritou pre všetkých poslancov bez ohľadu na politickú 
príslušnosť. Vzdelanosť detí treba podporovať, lebo bez nich nebude žiadny rozvoj. Ale 
rozhodnutia od stola nie sú dobré. Treba prísť do danej lokality, prejsť si školy, areál a potom 
rozhodnúť. Predseda PSK mal prísť do Kežmarku dňa 9. 7. 2019, miesto neho prišiel riaditeľ 
Úradu PSK a potom dňa 3. 8. 2019 vyšla tlačová správa, že tento projekt nebude. Nehodnotí 
výsledok, lebo čaká, že PSK ako zriaďovateľ prevezme svoju zodpovednosť a ukáže svoj 
zámer. Nejde len o opravu holej steny alebo budovy, ale o podstatne širší návrh s tým, kde sa 
deti budú stravovať, zhromažďovať, ako budú tráviť čas, aby bol prínosom pre rozvoj tohto 
školstva. Vzájomná komunikácia by mala byť aktívnejšia a možno ústretovejšia, lebo v tomto 
prípade má osobne pocit, že je to rozhodnutie, my sme sa tak rozhodli a tým to hasne. Malo by 
to byť rozhodnutie, my všetci sme sa tak rozhodli na základe komunikácie a spolu prezentovali 
spoločné rozhodnutie. Podľa zverejnenej tlačovej správy má ten prvý pocit. Predseda PSK 
Majerský uviedol, že nie je jednoduché odpovedať na tieto otázky. Sám bol naklonený 
kampusu. Hneď vo februári po nástupe do funkcie predsedu PSK povedal na tlačovej 
konferencii alebo besede, že PSK do toho ide. S kľudným svedomím teraz môže povedať, že 
nové vedenie nemalo všetky informácie súvisiace s budovami prevedenými do vlastníctva PSK, 
ktoré mali byť zrekonštruované. Sú to obmurované oceľové konštrukcie, ktoré by sa museli 
zbúrať na to, aby splnili funkčnosť celého zariadenia, ktoré tam chcel dať PSK. Nespĺňali 
všetky podmienky PSK. Bol by využitý priestor len pre triedy, zborovňu, kabinety, neboli by 
jedálne, kuchyne, telocvičňa, aula pre tieto školy a PSK by musel dofinancovávať ďalšie veci. 
Nie PSK brzdí alebo mešká. Treba si uvedomiť, kedy sa vláda zaviazala odstrániť 
environmentálnu záťaž v danom areáli, ktorá doteraz nie je odstránená. Či tam budú byty, školy, 
kultúrne zariadenie alebo obchodný dom, environmentálna záťaž musí byť odstránená, ináč sa 
nepohne ani mesto Kežmarok ani VÚC. PSK dal preto prehodnotiť dve ďalšie nasledovné 
riešenia, ktoré boli prerokované s pamiatkovým úradom v rámci finančných možností PSK. 
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Najlepšie možné riešenie je to, aby PSK zainvestoval do budov súčasného gymnázia a súčasnej 
hotelovej akadémie resp. strednej umeleckej školy tam, kde sa nachádza alebo na inom mieste. 
Vyšlo to najlepšie finančne pri aktuálnom počte žiakov v meste Kežmarok. Je presvedčený, že 
toto riešenie bude slúžiť rozvoju mesta, okresu aj kraja. Poslanec Ferenčák upozornil na to, že 
netreba hľadať prečo. Vyhovárať sa na environmentálnu záťaž a mesto, nie je na mieste. Treba 
jednoducho povedať, že je to rozhodnutie PSK a preto za ním stojí. Netreba hľadať iného 
vinníka, lebo environmentálna záťaž je vyriešená a neovplyvňovala začiatok prác. Jednoducho 
je to také rozhodnutie, musím si za ním stáť, bude prínosom pre rozvoj školstva v danom meste 
a okrese. Nemá voči tomu nič, len aby sa to stále nevracalo k mestu. Pripomenul jeden výrok: 
„Kto chce hľadá spôsoby, kto nechce hľadá dôvody.“ Tak netreba hľadať dôvody, ale spôsoby 
ako tento problém vyriešiť, aby sa už konečne po rokoch tento stav zmenil a zlepšil v prospech 
detí. Predseda PSK Majerský dodal, že PSK našiel spôsob zainvestovaním do súčasných 
budov a bude to vyriešené. Poslanec Bieľak je poslancom za okres Kežmarok a téma kampusu 
je mu od začiatku známa. Rieši sa od roku 2009, kedy sa stal poslancom PSK. Bol by veľmi 
rád, keby sa po 10 rokoch našlo definitívne riešenie. Nechce sa vracať do histórie. Je predložený 
súčasný návrh Úradu PSK a poslanci okresu Kežmarok by sa k nemu mali vyjadriť na dnešnom 
zvolanom stretnutí. Možno mal byť zvolený opačný postup, najprv komunikovať s poslancami 
a potom zverejniť, ale netreba byť márnomyseľný. Treba ísť do podstaty problému a nájsť 
najlepšie riešenie pre školstvo v okrese Kežmarok aj pre PSK. Asi všetci smerujú k riešeniu, 
ktoré predstavil predseda PSK. Malo by byť spoločným a konsenzuálnym návrhom. Je potrebné 
doladiť ho tak, aby skutočne boli presvedčení aj ostatní a naopak nespochybňovali ho 
v samotnom území a okrese. Má požiadavku, aby sa potom domyslelo všetko čo treba.  Ide 
o historické budovy, čiže nebude ľahké do nich zainvestovať a urobiť z nich priestor pre 
moderné vzdelávanie. Mali by to byť moderné priestory, so všetkým čo patrí k termínu moderné 
vzdelávanie v 21. storočí. Musia to byť moderné školy aj s potrebnými učebnými priestormi, 
ktoré si vyžaduje či už gymnaziálne vzdelávanie, stredná umelecká škola, prípadne hotelová 
akadémia. Požiadavka je, aby to nebolo na úkor kvality samotného vzdelávania. Treba si 
uvedomiť fakt, že sú to historické budovy, ktoré bude potrebné z prevádzkového hľadiska 
možno dofinancovávať, resp. určite nikdy nebudú spĺňať vyžadovanú energetickú náročnosť. 
Preto treba možno myslieť aj na normatívne financovanie týchto škôl z hľadiska 
prevádzkových nákladov. Nové alebo iné budovy by možno mali menšiu finančnú náročnosť 
prevádzky. Takáto situácia môže v budúcnosti nastať. Napr. Gymnázium v Kežmarku muselo 
v minulosti použiť 50 % nájmu, teda vlastné prostriedky. Za nového vedenia sa to 
dofinancováva, ale v minulosti to nebol správny postup. Mali by sa teda domyslieť všetky 
okolnosti, ktoré môžu nastať pri riešení naznačenom predsedom PSK. Je to návrh, ktorý dnes 
zastupiteľstvo berie na vedomie. Požiadal o predloženie konkrétneho definitívneho riešenia 
pripraveného na októbrové zasadnutie tak, že zaňho zahlasuje Zastupiteľstvo PSK, ktoré musí 
rozhodnúť, či takýmto spôsobom prebehne racionalizácia školstva v Kežmarku, lebo kvôli 
priestorovým problémom nebol okres Kežmarok zatiaľ predmetom racionalizácie. Ak tento 
návrh odhlasuje zastupiteľstvo a schváli aspoň potenciálny objem peňazí, v novembri sa môže 
spustiť celý proces. Poslanec Damankoš sa nesnažil vyjadrovať k budovám, nie je poslancom 
okresu Kežmarok, je iba predsedom komisie školstva. Za celé roky riešenia tejto otázky, 
minimálne za posledných 10 rokov, ani tento VÚC nedokázal zaujať jasné stanovisko. Pri 
návšteve gymnázia povedal vtedajšej riaditeľke, že vie rozlíšiť, čo je zanedbanie zriaďovateľa 
a čo zanedbanie manažmentu školy. Vôbec to nebolo prehnané. Je potrebné prijať nejaké 
normálne definitívne riešenie. Nemyslí si, že by súčasné priestory školy boli v havarijnom 
stave, ale sú nevyhovujúce, treba do nich investovať a možno by bolo dobré prestať používať 
silné výrazy. Možno kampus vyzeral ako veľmi super riešenie, ale PSK asi narazil na nejaké 
limity. Požiadal prítomných, aby sa pozreli na počty žiakov v okrese a nedimenzovali školy na 
počty, ktoré tam nie sú, pretože toto riešenie vyzerá byť najefektívnejšie. Poslanec Slovík 
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poukázal na problém týchto škôl, ktoré sú skutočne v takom stave, že deti tam nechcú ísť. 
Budovy sú staré, rodičia tvrdia, že vyzerajú tak isto ako pred 20 – 30-timi rokmi. Nastal veľký 
odliv študentov do stredných škôl v iných mestách a tým pádom majú rodičia vyššie finančné 
výdavky. Okres Kežmarok je sociálne slabším regiónom a skutočne by toto riešenie pomohlo 
rodičom aj študentom. Školu by našli v Kežmarku a nemuseli by cestovať za niečím 
modernejším. Bolo by dobré riešiť to urýchlene a priamo v Kežmarku by sa mohli stretnúť aj 
poslanci s predsedom PSK. Poslanec Pčola sa ako člen komisie školstva zúčastnil obhliadky 
a prezentácie myšlienky stredoškolského kampusu, ktorá ho veľmi oslovila. Je mu veľmi ľúto, 
že nakoniec sa z rôznych dôvodov nebude táto myšlienka ďalej rozvíjať. Na druhej strane víta 
záujem vedenia PSK, že chce riešiť tento problém. Bolo spomínané, že PSK by kúpil jednu 
budovu. V prípade, že škola zostane v budove, ktorú PSK nekúpi, nemôže do nej investovať. 
Chcel vedieť, ako sa to bude riešiť. PhD. Mgr. Cvoliga odpovedal, že prebehli rokovania PSK 
s evanjelickou cirkvou, ktorá vlastní budovu gymnázia a hotelovej akadémie. Prvotným 
zámerom PSK je odkúpenie budovy, v ktorej sa momentálne nachádza hotelová akadémia 
a budovu gymnázia zrekonštruuje evanjelická cirkev na vlastné náklady. Taká je zatiaľ 
predbežná dohoda s evanjelickou cirkvou. Poslanec Kocák poznamenal, že Hornozemplínske 
osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou sa konečne dostalo aj do zastupiteľstva. Práca od 
začiatku volebného obdobia je naplnená, resp. pomaly sa napĺňa. Požiadal o podporu tejto 
informatívnej správy, lebo v tomto prípade sa riešia tri línie, nielen modernizácia a celková 
vizualizácia tohto objektu, ale hlavne presťahovanie Hornozemplínskej knižnice vo Vranove 
nad Topľou. Tá sídli v mestských priestoroch, dostala by sa do priestorov VÚC, ale je tam 
problém so statikou budovy. Či už teraz alebo v budúcnosti bude potrebné niečo s touto 
budovou robiť. Ak sa to urobí komplexne v podstate fúziou dvoch inštitúcií, ktoré môžu 
spoločne fungovať v priestoroch VÚC, bude to skvelé. Poďakoval vedeniu PSK, že do toho ide 
a jedna z priorít určených ešte v marci 2018 v okrese Vranov nad Topľou sa pomaly napĺňa. 
V zápisoch z porady vedenia Úradu PSK si niekoľkokrát prečítal termíny vyjasnenia 
autorských práv s pôvodným autorom projektu, ktoré sa stále posúvajú. Chcel sa na to priamo 
opýtať Mgr. Kellera, ktorý tu nie je, v akom štádiu sa táto vec nachádza. Všetci poslanci PSK 
za okres Vranov nad Topľou majú obavy, že termíny sa budú stále predlžovať a ich vytýčený 
cieľ z posledného spoločného rokovania, že v budúcom roku sa začne s rekonštrukciou, sa 
neuskutoční. Je to jeho otázka na vedenie PSK a zastupiteľstvo požiadal o podporu projektu. 
Ing. Grešš mal niekoľko rokovaní s autorom projektovej dokumentácie. Licenčné práva pri 
veľkej rekonštrukcii objektu sú novou témou. V prvom spracovanom materiáli 
Hornozemplínskeho osvetového strediska oddelenie právne zadefinovalo, že nejde o jedného 
autora, ale reálne ich je viac. Po tomto zistení spred dvoch týždňov rokoval priamo s p. 
Simonidesom, ktorý mal právne dokladovať svoje nástupníctvo po zaniknutých firmách, teda 
že je autorom diela. Opätovne sa zistilo, že ani z jeho strany to nie je také jednoduché a riešenie 
celej témy na úrovni SKA je dlhodobé. PSK zvolil nasledovný postup. Ak do 30 dní nezíska 
relevantné podklady od autora diela, fiktívneho alebo všeobecného, že je reálnym nástupcom 
s dostatočným postačujúcim vyjadrením pre právnikov PSK, reálne začne obstarávať. Paralelne 
bude rokovať s pôvodným autorom diela o licenčných nárokoch, ktoré mu percentuálne patria 
vzhľadom na skutočnosť existencie viacerých autorov. Do 15. 9. 2019 sa očakáva predloženie 
spomínaných podkladov. Ak nebudú dostatočné, PSK bude obstarávať súťažou. Teraz už 
nechce stratiť ani mesiac. Poslanec Dupkala vyjadruje veľkú podporu akejkoľvek investícii 
týkajúcej sa či už kultúry, školstva atď. Vyjadril sa k Múzeu A. Warhola v Medzilaborciach.  
Poďakoval všetkým v tejto sále, od vedenia PSK až po všetkých poslancov PSK, tým členom 
vlády SR, ktorí našli pochopenie pre tento skvost PSK, vedeniu mesta Medzilaborce a jeho 
poslancom a vyjadril presvedčenie, aby naozaj pre toto múzeum našli najjednoduchšie riešenie, 
lebo osoba A. Warhola si to zaslúži. Svedectvom toho je aj skutočnosť, ktorá  sa stala 
v Šarišskej galérii v Prešove v súvislosti s výstavou diel A. Warhola. Získala rekord 
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v návštevnosti a vo vybranom vstupnom. A. Warhol je značka, za ktorú sa nikdy netreba hanbiť, 
ale treba ju vždy podporiť. Pánovi Cubjakovi na diaľku odkazuje, že robí svoju prácu naozaj 
dobre a úprimne drží palce jemu aj celým Medzilaborciam. Poslanec Hencel poďakoval za 
tento predložený materiál aj všetkým predrečníkom, taktiež vedeniu PSK a vedeniu mesta 
Kežmarok. Verí, že sa nájde vhodné riešenie stredných škôl a podarí sa tento dlhodobý problém 
vyriešiť tak, aby študenti PSK mohli študovať v slušných priestoroch, aby sa zlepšilo dnešné 
neoptimálne priestorové vybavenie škôl v Kežmarku. Verí, že na dnešnom popoludňajšom 
stretnutí sa problém dorieši tak, aby študenti mohli študovať v slušných priestoroch a v čo 
najkratšom čase aj poslanci z ostatných okresov podporia toto spoločné riešenie, ktoré vyrieši 
problémy stredného školstva v Kežmarku. Poslanec Kaliňák už videl projektovú 
dokumentáciu v štádiu pred dokončením. Môže ubezpečiť všetkých prítomných, že na dielo, 
ktoré sa podarí v takejto podobe zrealizovať v Medzilaborciach, budú hrdí nielen jeho 
obyvatelia a ľudia PSK, ale pevne verí, že sa stane symbolom celého Slovenska v kultúrnej 
oblasti. Požiadal predsedu PSK o skoordinovanie najbližších krokov tak, aby čím skôr boli 
oslovení predstavitelia vlády SR s tými najreálnejšími návrhmi, ktoré sa čím skôr pretavia do 
praxe. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 A/  b e r i e   n a   v e d o m i e  

informáciu o príprave investičných akcií: 
- Rekonštrukcia a modernizácia Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou 
- Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach  
- Optimalizácia umiestnenia stredných škôl v meste Kežmarok 

B/  s c h v a ľ u j e 
zámer Prešovského samosprávneho kraja vstúpiť do projektu rekonštrukcie Múzea      
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach spolu s vládou SR, ktorá finančnú 
podporu tomuto projektu deklarovala vo svojom verejnom vyhlásení. 

Hlasovanie:                  za: 42   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 37 - Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Výstavba 
zariadenia na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného 
čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk Medzilaborce“: Ing. Grešš, vedúci 
odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedol, že ide o objekt po zateplení s ambíciou 
požiadať o nenávratný finančný príspevok z operačného programu Kvalita životného prostredia 
špeciálne určeného pre takéto typy zdrojov tepla čiže kotolní. Je to projekt s dolnou hranicou 
110 000 eur a PSK sa ju snaží využiť, aj keď ide trochu technicky na hranu odbornej diskusie, 
či sú tieto efektívne, svojím spôsobom silné a nákladovo vysoké zdroje tepla vhodné pre tento 
objekt. Napriek tomu žiada zastupiteľstvo o schválenie predloženého návrhu na uznesenie vo 
výške celkových nákladov 110 000 eur, 5 %-né spolufinancovanie PSK bude 5 500 eur. 
Celkový projekt vrátane neoprávnených výdavkov dosiahne 130 000 eur, z toho 20 000 eur 
neoprávnených výdavkov týkajúcich sa kotla, ktorý je záložným zdrojom tohto špeciálneho 
tepelného čerpadla a časti kotolne prechádzajúcej do rozdeľovačov a regulačných ventilov. Sú 
to sumy odhadované paralelne s týmto predkladaným návrhom. Momentálne prebiehajú práce 
na podrobnej projektovej dokumentácii, aby vyhovovala požiadavkám projektu. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák prediskutoval túto problematiku s Ing. Greššom na zasadnutí komisie 
finančnej. Musí konštatovať, že zemný plyn ako energonosič je najlacnejším médiom 
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používajúcim sa na vykurovanie v SR. Takáto investícia do akéhokoľvek typu tepelného 
čerpadla je väčšinou stratová resp. nenávratná počas doby životnosti prevádzky tohto 
zariadenia. Aj napriek tomu je rád, že PSK takéto niečo skúsi, lebo je to možno blízka 
budúcnosť a takéto technológie treba využiť alebo skúšať implementovať v praxi, hlavne keď 
sú podporené nenávratným finančným príspevkom. Nie je sa čoho báť a minimálne za skúšku 
to stojí. 
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 „Výstavba zariadenia 

na využitie aerotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v inštitúcii DSS Dotyk 
Medzilaborce“ na riadiaci orgán Operačného programu Kvalita životného prostredia 
v rámci výzvy č. OPKZP-PO4-SC411-2018-41v maximálnej výške oprávnených 
výdavkov v sume 110 000 eur  

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

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok v sume 5 500 eur  

d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 130 000 eur z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 
2019 - 2020 

e) financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 20 000 eur z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja. 

Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 38 – Rôzne: 
A/ Návrh na voľbu člena - neposlanca komisie sociálnych vecí 
a rodiny zriadenej pri Zastupiteľstve PSK: Predseda PSK Majerský 
pripomenul, že v zmysle politických dohôd patrí miesto člena – neposlanca komisie sociálnych 
vecí a rodiny poslaneckému klubu KDH-SaS-OĽANO-NOVA, ktorý po odstúpení Mgr. F. 
Tkáča navrhuje za člena – neposlanca Ing. R. Michalova. Počty a pomery politických zastúpení 
ostávajú naďalej nezmenené. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. k) v spojení 
s § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov 
A/ b e r i e   n a    v e d o m i e 
vzdanie sa funkcie člena – neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny  
Mgr. Františka Tká ča dňom 15. augusta 2019 
B/ v o l í 
do  funkcie člena – neposlanca komisie sociálnych vecí a rodiny 
Ing. Rudolfa Michalova dňom 1. septembra 2019. 
Hlasovanie:                  za: 41   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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B/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 108/2018 zo dňa 22. 10. 
2018: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, uviedla, že vo výzve č. 2 na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2018 – Program 2 „Kultúra“ – Podpora 
mariánskych pútnických miest v PSK bol uvedený termín realizácie podporenej činnosti 
v podprograme 2.4 od 1. 6. 2018 – 30. 6. 2019, v podprograme 2.5 od 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018. 
Predmetným uznesením schválilo zastupiteľstvo pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Vranov 
nad Topľou – Sever dotáciu vo výške 39 500 eur. V predmetnej zmluve došlo k zmene termínu 
realizácie od 1. 6. 2018 – 30. 6. 2019. V danom uznesení sa vypúšťa text „november 2018 – 
december 2018“ a nahrádza sa textom „november 2018 – jún 2019“. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    m e n í   uznesenie Zastupiteľstva PSK 
č. 108/2018 zo dňa 22. 10. 2018 nasledovne:  
v  prílohe č. 1 k návrhu na uznesenie pod  poradovým  číslom 5 pre žiadateľa  Rímskokatolícka 
cirkev, farnosť Vranov nad Topľou – Sever, podprogram 2.4 „Návrat ku gotike renováciou 
okien vranovskej baziliky“ sa vypúšťa text „november 2018 – december 2018“ 
a nahrádza sa textom „november 2018 - jún 2019“.  
Ostatné časti v prílohe č. 1 k návrhu na uznesenie ostávajú nezmenené.   
Hlasovanie:                  za: 41   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský uviedol, že aj tento rok budú ocenené najvýznamnejšie osobnosti 
PSK. Nominácie na Ceny PSK môže podať aj verejnosť v termíne do 30. 9. 2019.  
 
 

K bodu 39 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Dupkala sa v posledných týždňoch čoraz viac zaoberá problematikou energetiky,  
návratnosti atď. Na Úrade PSK fungovala skupina ľudí pod názvom ELENA. Za 3 roky 
priniesla do PSK pre starostov, primátorov miest a kraj cca 33 mil. eur, ktoré boli reálne 
načerpané, alokované a investované. Po jej skončení prišla energetická agentúra, ktorá sa mala 
stať pokračovateľom ELENY. Požiadal predsedu PSK, aby bol poslancom PSK na najbližšom 
zasadnutí zastupiteľstva alebo aj do dvoch mesiacov predložený materiál o číslach, v ktorých 
sa pohybuje Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK po roku a pol svojej činnosti.   
Poslanec Ferenčák požiadal predsedu PSK o nápravu vo veci zverejňovania videozáznamov 
zo zasadnutí Zastupiteľstva PSK tak, aby boli zverejnené hneď po aktuálnom zasadnutí 
zastupiteľstva, pretože ich využíva či už odvysielaním v televízii alebo čiastkovo. Posledný 
zverejnený videozáznam je zo zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 8. 4. 2019. Je už neaktuálny, 
konali sa už dve ďalšie zasadnutia zastupiteľstva. 
Poslanec Benko dal do pozornosti požiadavky občanov zo zasadnutia výboru mestskej časti č. 
5 v Prešove k úprave a zmene projektu ul. Solivarskej. Poukazujú na nedostatky a požadujú 
protihlukovú stenu v lokalite pri mlyne, nesúhlasia s naprojektovaným výjazdom z ul. 
Okrajovej smerom doprava k železničnej alebo autobusovej stanici, lebo by museli prejsť cez 
celú ul. Solivarskú na kruhový objazd a naspäť sa vrátiť na križovatku Solivar – Šváby – 
Sekčov. Požiadal vedenie PSK o úpravu a zmenu projektu podľa požiadaviek občanov tejto 
mestskej časti. Ďalej poukázal na pekne zrekonštruovanú národnú kultúrnu pamiatku a sklad 
soli na Námestí osloboditeľov v Prešove (Solivar), kde je problém s parkovaním. Niektoré 
pozemky patria aj PSK. Požiadal o vyriešenie tohto problému možno aj na úrovni PSK so 
zástupcami mesta Prešov a technického múzea.  
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Poslanec Hrabčák požiadal riaditeľa Úradu PSK vo veci aktuálnosti webovej stránky, aby pri 
uvádzaní kontaktných údajov v podobe emailovej adresy nebolo napísané (at) /predseda (at) 
vucpo.sk/, ale aby tam bol klasický @ (predseda@vucpo.sk), pretože nie každý vie, ako vlastne 
vyzerá emailová adresa a môže to verejnosť zavádzať. Požiadal o úpravu všetkých kontaktných 
emailových adries na webovej stránke PSK. 
Poslanec Repaský požiadal o informácie ohľadom rekonštrukcie cesty v Spišskom Podhradí. 
Konkrétne, čo spôsobilo prerušenie prác, kto práce potom realizoval, ako sa PSK vysporiadal 
s prípadným navýšením. Predseda PSK Majerský odpovedal, že ak myslí na Katúň, tak 
opravu previedla Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s., v rámci reklamácie. Mala vysoko 
položené kanály, ktoré boli posunuté nižšie v rámci projektovanej výšky. Oprava je už 
zrealizovaná. Ďalej tlmočil požiadavku občanov resp. cestujúcich okresu Levoča, ktorí žiadajú 
úpravu autobusového grafikonu v ranných hodinách vzhľadom na zrušenie autobusového spoja 
do Námestova. Z tohto dôvodu sa nemôžu dostať do práce v Poprade. Požiadal o možnú zmenu 
času. 
Poslanec Vook požiadal vedúceho odboru školstva, aby zaslal poslancom PSK výsledky 
Eduzberu k 15. 9. 2019 ako informáciu o obsadení žiakov jednotlivých škôl. Spojením dvoch 
škôl vo Svidníku na základe dohody poslancov a PSK bol zrealizovaný dobrý krok. Podľa slov 
riaditeľa novovzniknutej školy už môže školský rok začať. Aj poslanci iných okresov PSK, 
ktorí nehlasovali za racionalizáciu škôl v jednotlivých okresoch, by mali po predložení 
Eduzberu zvážiť racionalizáciu škôl v roku 2020 v regiónoch, v ktorých sa ešte efektívne 
neracionalizovalo. Následne poukázal na zrušenie bývalého autobusového spoja Svidník – 
Bratislava, ktorý bol následne obnovený autobusovým spojom Svidník – Poprad. Požiadal 
predsedu PSK o predĺženie trasy tohto spoja do Vysokých Tatier, teda o dopravné spojenie 
Svidník – Vysoké Tatry. 
 
 

K bodu 40 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil  15. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na 16. 
zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 21. októbra 2019. 
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