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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 15 / 2019 
 
 
 

zo 16. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 21. októbra 2019 v Prešove 
 

 
           

          
         Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 
         Program rokovania: 

 
         1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                 
             3. Správa z tematickej kontroly v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 304/2019 zo dňa 26. 8. 2019.    
             4. Návrh na udelenie Cien PSK.                                                                                                                          
             5. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení -  
                 - Výzva pre región pre rok 2019 II. kolo.                                
             6. Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions - II. etapa.                                                                                                                   

  7. A/ Schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie 
           environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina.                             
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu návratnej finančnej pomoci.                                
  8. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2020/2021.                                                                                                    
  9. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania  
       s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.                                                            
10. Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL – SR 2014 – 2020 - systém riadenia a financovania strešných projektov  
      v zmysle kompetencií PSK.                                                                 
11. Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadenej  
      pri Zastupiteľstve PSK.                                                                                           
12. Informácia o stave čerpania investičných kapitálových výdavkov financovaných zo zdrojov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI) 
      a pripravovaných projektoch pre nové výzvy v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK.                                                                                                                                       
13. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2019/2020.                                                         
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                                      
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                            
16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                                                  
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 99/2018 zo dňa 27. 8. 2018                                                                 
18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechnickej v Prešove  
      na praktickom vyučovaní.                                                                       
19. Revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.                                                                                                                 
20. Informácia o aktivitách Energetickej agentúry Smart Regiónu PSK.  
21. Rôzne. 
22. Interpelácie poslancov. 
23. Záver.                                                                                          
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 16. 
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 Pleštinská a poslanci 
Bieľak, Ceľuch, Janiga, Makatúra, Sýkora. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil prítomným nového riaditeľa Úradu PSK Ing. Bystríka 
Muchu. Následne dal do pozornosti program 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Nikto 
z prítomných poslancov nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu 
rokovania. 
 
Program 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
 

                    1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
                2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                 
               3. Správa z tematickej kontroly v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 304/2019 zo dňa 26. 8. 2019.    
               4. Návrh na udelenie Cien PSK.                                                                                                                          
               5. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení –  
                   - Výzva pre región pre rok 2019 II. kolo.                                
               6. Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions - II. etapa.                                                                                                                    

    7. A/ Schválenie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie 
             environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina.                             
        B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu návratnej finančnej pomoci.                                
    8. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2020/2021.                                                                                                    
    9. Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie stredoškolského vzdelávania  
        s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01.                                                            
  10. Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL – SR 2014 – 2020 - systém riadenia a financovania strešných projektov  
        v zmysle kompetencií PSK.                                                                 
  11. Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadenej  
        pri Zastupiteľstve PSK.                                                                                           
  12. Informácia o stave čerpania investičných kapitálových výdavkov financovaných zo zdrojov EÚ (IROP, INTERREG V-A, ENI) 
        a pripravovaných projektoch pre nové výzvy v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK.                                                                                                                                       
  13. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2019/2020.                                                         
  14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                                      
  15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                            
  16. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                                                  
  17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 99/2018 zo dňa 27. 8. 2018                                                                 
  18. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechnickej v Prešove  
        na praktickom vyučovaní.                                                                       
  19. Revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku.                                                                                        
  20. Informácia o aktivitách Energetickej agentúry Smart Regiónu PSK.  
  21. Rôzne. 
  22. Interpelácie poslancov. 
  23. Záver.     
                                                                                      

   Hlasovanie:     za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Sirkovú a poslancov Bochňu, 
Hačka, Hudáčeka, Pčolu. 
Hlasovanie:                  za: 51               proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Heredošovú a poslanca Benka. 
 
 

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 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
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1 - 307/2019 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 všetkým stavebným prácam 
naviac a podania informácií zastupiteľstvu zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK 
o všetkých vyvolaných prácach naviac, pretože sa nekonali žiadne kontrolné dni a 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, pretože sa neuskutočnili žiadne 
nové rokovania. Uznesenie č. 304/2019 týkajúce sa schváleného poslaneckého návrhu poslanca 
Benka ukladá hlavnému kontrolórovi PSK prekontrolovať navýšenie zmlúv za posledné dva 
roky v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Predmetné uznesenie je splnené a materiál 
bude samostatným bodom rokovania dnešného zasadnutia. 
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: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
         
K bodu 3 – Správa z tematickej kontroly v zmysle uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 304/2019 zo dňa 26. 8. 2019: Ing. Hudák, hlavný 
kontrolór PSK,  uviedol, že ÚHK PSK vykonal kontrolu nadlimitných výdavkov schválených  
uzneseniami Zastupiteľstva PSK za roky 2017 - 2018 do 2. 9. 2019. Zastupiteľstvo PSK 
schválilo 6 takýchto uznesení v roku 2017, 7 uznesení v roku 2018 a 10 uznesení v roku 2019. 
ÚHK PSK kontroval dodržiavanie § 18 ods. 1 a ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý 
hovorí o podmienkach, v akých je možné navýšiť dané zmluvy dodatkami. Konštatoval, že v 
22 prípadoch bol dodržaný limit 50 % z hodnoty zákazky. Pri jednej zákazke na stavebný dozor 
bola suma navýšená o 8 280 eur s navýšením o 168 %, čo bolo porušenie zákona o verejnom 
obstarávaní. Zmluva bola nakoniec podpísaná na sumu 2 458 eur, teda nedošlo k navýšeniu 
o 50 %. Zmena zníženia sumy mala byť schválená uznesením zastupiteľstva, lebo uznesenie 
bolo schválené na vyššiu sumu. 
Diskusia: 
Poslanec Benko poznamenal, že hlavný kontrolór PSK sa držal uznesenia, čiže predmetom 
kontroly nebolo overenie procesu verejného obstarávania. Chcel vedieť, či zákon pripúšťa a 
kedy 50 % a či z pohľadu zákona o verejnom obstarávaní je to procesne správne, lebo aj podľa 
metodiky je 50 % v prípade nepredvídaných okolností. Najväčšie navýšenie bolo v prípadoch 
Šarišskej galérie v Prešove 47 %, Hvezdárne a planetária v Prešove 48 % a 50 % pri SOŠ 
lesníckej v Prešove, kde ku dňu začatia finančnej kontroly bola schválenými úpravami limitov 
stavebných prác v celkovej výške 154 000 eur navýšená cena diela v zmysle zákona presne 50 
%.  Chcel vedieť, čo ďalej so stavbami, kde nie je projekt ukončený a nadlimitné výdavky 
predstavujú skoro 50 % v prípade Rekonštrukcie a revitalizácie výtvarného sveta v Šarišskej 
galérii Prešov a SOŠ lesníckej Prešov. Ing. Hudák poukázal na správu v bode B – kontrola 
zmlúv a ich dodatkov v zmysle schválených uznesení s citáciou § 18, teda za akých podmienok 
je možné navýšiť dané zmluvy o verejnom obstarávaní. Podľa názoru ÚHK PSK, lebo právny 
výklad môže dať len súd, bol postup a schvaľovanie uznesení v zmysle § 18 a týchto 
podmienok splnených s dodržaním 50 %. V prípadoch navyšovania pri neukončených 
projektoch, kde je necelých 50 %, sa jednoducho už nemôže navyšovať ďalej, aby sa neporušil 
zákon o verejnom obstarávaní. Poslanec Hrabčák reagoval na slová poslanca Benka, ktorý si 
možno všimol, ako veľmi sa tu stráži, aby práce naviac v súvislosti s projektmi PSK boli do 50 
%. Osobne sa nemôže zbaviť pocitu, že je to účelové. Či už za to niekto môže alebo nie, je to 
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účelový proces, pri ktorom sa navyšujú ceny projektov realizovaných PSK a je to vidieť aj na 
výške, do akej sa navyšujú tieto projekty. Vedenie PSK sa s tým musí vysporiadať, lebo sa to 
opakuje už druhý rok. Predseda PSK Majerský sa spýtal poslanca Hrabčáka, či si je istý, že 
druhý rok, lebo sa to opakuje stále v mestách, obciach, čiže stále a všade. Kto robí, príde na to, 
že pri odhalení nejakej stavby sa zistia nedostatky a to nielen v budovách PSK, ale aj 
v budovách miest a obcí. V prípadoch historických budov po odkrytí fasády sa zistí úplne iný 
stav, ako je popísaný v projektovej dokumentácii. Takže vždy, nielen za jeho vedenia PSK, ale 
aj za vedenia jeho predchodcu aj budúcich, budú existovať dodatky k prácam. To stále bolo, je 
a bude, treba sa s tým zmieriť. Poslanec Jánošík ako primátor vie porovnať v rámci mesta, že 
asi nemá menej prác naviac. Aj keď má veľmi serióznych poslancov, musí viac vysvetľovať 
prečo, začo, načo a vždy je to zdôvodniteľné. Sú to práce naviac, je to normálne, v mnohých 
prípadoch často stúpa cena práce. Požiadal predkladateľov materiálov k nadlimitným 
výdavkom o presnejšiu prezentáciu, kedy ide napr. o mzdové veci alebo zistenie po 
výkopových prácach, aby sa predišlo pochybnostiam. Aj poslanec Hrabčák o tom veľa hovorí 
a často sa to opakuje. Možno treba nájsť nejakú cestu a viac naháňať stavebný dozor, 
projektantov. Nenašiel na to recept ani v Lipanoch, má len svoju skúsenosť, že musí viac 
vysvetľovať práce naviac a uviesť prečo a kto spravil chybu. Predseda PSK Majerský 
potvrdil, že je to tak. V zastupiteľstve sedia starostovia a primátori, ktorí môžu potvrdiť slová 
poslanca Jánošíka. Poslanec Gašper dodal, že poslanci asi nebudú spochybňovať existenciu 
prác naviac. V súvislosti s ich zdôvodnením spomenul, že si pýtal dôvodovú správu 
k navýšeniu rozpočtov pri opravách škôl v okrese Poprad. V dôvodovej správe bolo otvorene 
napísané, že možno v 30 % ide o chyby projektantov. Nejde o chyby zistené po odkrytí fasády 
na historickej budove. Jednoducho projektant vypracoval projekt nekvalitne. V ďalších 20 % 
boli dodatočné požiadavky zadávateľa čiže štatutárnych zástupcov organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorí nemali poriadne premyslený projekt. V týchto veciach 
by sa určite dalo niečo skvalitniť. Poslanec Šmilňák reagoval na slová poslanca Jánošíka 
o požiadavke detailnejšieho pomenovania niektorých vecí. Predkladateľ materiálu sa môže o to 
pokúsiť v bode 18., kde bude predložený návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov so 
zdôvodnením z poslaneckého prieskumu a odborným stanoviskom. Poslanec Hrabčák dúfa, 
že predseda PSK nemyslí vážne slová, že sa poslanci majú s týmto stavom zmieriť. Sú tu na to, 
aby zodpovedne riadili tento kraj. Spomenul dva roky, lebo v tomto zastupiteľstve sedí druhý 
rok. Čo bolo predtým, je zodpovednosť bývalého vedenia a poslancov. Súčasné vedenie aj 
zastupiteľstvo rieši sčasti problémy nastavené v predchádzajúcom volebnom období. Súčasní 
poslanci nie sú predsa žiadni hlupáci, vedia posúdiť objektivitu takýchto požiadaviek. Často 
nejde o to, že niektoré práce naviac sú nepredvídateľné ako napr. stará fasáda, staré historické 
budovy. Často ide o chyby v zle nastavenom projekte, kedy mu chýba osoba zodpovedná za 
konfiguráciu projektu, pretože projektant je známy. Ďalej je to veľmi zlý prístup projektantov 
k veľmi nekvalitne spracovanej projektovej dokumentácii. Opakujúcich sa problémov je veľa. 
V súvislosti so všetkými nadlimitnými výdavkami riešenými súčasným zastupiteľstvom od 
roku 2017 sa zúčastnil všetkých rokovaní ako člen komisie finančnej a ako poslanec 
Zastupiteľstva PSK. Pozná všetky tieto prípady. V niektorých sa neozýva, lebo sú naozaj 
predložené objektívne požiadavky nadlimitov. V mnohých prípadoch to tak nie je a keď sa 
k nim vyjadrí, tak väčšinou zo strany poslancov a možno aj zo strany vedenia je vznesená 
kritika. Zastupiteľstvo PSK je zodpovedné za vedenie kraja. Svojou kritikou a pôsobením ako 
poslanec PSK sa snaží prispieť k zlepšeniu týchto procesov. Chce spolupracovať s predsedom 
PSK v týchto veciach a narovnať tieto procesy, aby sa poslanci PSK nemuseli po piatich rokov 
hanbiť. Nie je správne nejakým spôsobom sa utešovať, že zastupiteľstvo schvaľuje nadlimitné 
výdavky podľa zákona do 50 %. Často ide o dofinancovanie cez rôzne výzvy, kde PSK len 
dofinancováva samotné projekty a dopláca ich z vlastného rozpočtu. 360 000 eur ohľadom 
hvezdárne mohlo ísť úplne inde napr. do zdravotníctva, školstva, do akýchkoľvek 
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zmysluplných projektov, ktoré nemuseli zaťažiť rozpočet kraja a mohli sa prefinancovať na 
niečo viac potrebné. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e   n a   v e d o m i e     správu 
z tematickej kontroly v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 304/2019 zo dňa 26. 8. 
2019. 
Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
         
K bodu 4 – Návrh na udelenie Cien PSK: Podpredseda PSK Bizovský 
pripomenul, že PSK v mesiacoch august – september informoval prostredníctvom médií širokú 
verejnosť o možnosti predkladania návrhov na udelenie Ceny PSK za rok 2019. Do 
stanoveného termínu bolo doručených 16 návrhov, ktoré teraz všetky spomenie, lebo 
v predošlých rokoch boli spomenutí len kandidáti, ktorých odporúčala komisia pre udeľovanie 
verejných ocenení PSK. Predložené návrhy na udelenie Ceny PSK: 1) Jozef Hrubovčák, 
žurnalista; 2) Štefan Kocák, folklorista; 3) Jozef Buranovský, dobrovoľný darca krvi; 4) MUDr. 
Radoslav Čuha, lekár; 5) Hospic Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi; 6) Folklórny súbor 
Magura; 7) Marika Gombitová, speváčka; 8) Štefan Kovaľ, sochár; 9) Ing. Peter Chudý, 
športový funkcionár; 10) Ing. Ladislav Harvan, športový funkcionár; 11) Eduard Kravčík, 12) 
Ján Štovka, fotograf; 13) Mgr. Anna Petričová, členka Predsedníctva Ústredia JDS;, 14) Mgr. 
Natália Šubrtová, PhD. a Mgr. Henrieta Farkašová, paraolympioničky; 15) Marta Pichová 
a Helena Pichová, sociálne pracovníčky; 16) Bernard Herstek, hudobný skladateľ. Predmetné 
návrhy na svojom zasadnutí dňa 7. 10. 2019 vyhodnotila príslušná komisia a podľa Zásad pre 
udeľovanie verejných ocenení PSK predkladá Zastupiteľstvu PSK návrh na udelenie Cien PSK 
za rok 2019: 1) Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi za dlhoročné poskytovanie 
paliatívnej starostlivosti, sociálnej pomoci a milosrdenstva; 2) Marike Gombitovej za 
výnimočný prínos pre rozvoj hudobnej kultúry na Slovensku a mimoriadne úspechy v oblasti 
populárnej hudby; 3) Mgr. Natálii Šubrtovej a Mgr. Henriete Farkašovej za výnimočnú 
reprezentáciu SR a PSK na Zimných paralympijských hrách v PyeongChangu 2018 
a dosahovanie vynikajúcich športových výsledkov na majstrovstvách sveta či Svetovom pohári 
v zjazdovom lyžovaní zdravotne znevýhodnených.   
Diskusia: 
Poslanec Hopta poďakoval komisii za vykonanú prácu aj za to, že zobrala jeho pripomienky 
na vedomie  s tým, že boli predstavené a uvedené všetky mená navrhnutých kandidátov. Je to 
správne. Osobne nemá problém stotožniť sa s ľuďmi navrhnutými na udelenie Ceny PSK. V 
minulosti aj teraz ho mrzí skutočnosť, že zastupiteľstvo nehlasuje o všetkých návrhoch. Taká 
je vôľa väčšiny a neostáva mu nič iné, len sa jej podriadiť. Bol by rád, aby sa po dlhých rokoch 
objavilo medzi nominovanými aj meno obyčajného človeka napr. robotníka, ktorý roky niekde 
pracuje alebo vodiča autobusovej dopravy, ktorý najazdil milióny kilometrov. Žiaľ, takéto 
mená neboli navrhnuté a  poslanci o nich nemôžu hlasovať. Bolo by dobré niekedy sa pozrieť, 
či v palete takýchto ľudí nie je vhodná osoba obyčajného človeka, ktorý by dostal cenu. 
Predseda PSK Majerský poďakoval za konštruktívne pripomienky. Súhlasí s oceňovaním 
bežných ľudí, ale návrhy musia prichádzať od poslancov. Osobne nepozná všetkých ľudí tohto 
kraja. Ak poslanci vo svojich okresoch poznajú napr. šoféra autobusu, ktorý prešiel milión 
kilometrov bez nehody, majú ho navrhnúť. Bola by to pocta preňho aj pre všetkých vodičov, 
ktorí každý deň musia ľudí dopraviť do práce alebo do školy. Môže to byť aj pekár, 
upratovačka. Takýchto ľudí je potrebné navrhnúť. Ešte má priestor oceniť takého človeka 
Cenou predsedu PSK, kľudne sa s takýmto návrhom stotožní. Je otvorený diskusii. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e      návrh na udelenie Cien PSK 
B/ u d e ľ u j e     Cenu PSK za rok 2019: 

1) Hospicu Matky Terezy v Bardejovskej Novej Vsi 
  za dlhoročné poskytovanie paliatívnej starostlivosti, sociálnej pomoci a milosrdenstva 

2)  Marike Gombitovej   
za výnimočný prínos pre rozvoj hudobnej kultúry na Slovensku a mimoriadne úspechy 
v oblasti populárnej hudby  

3)  Mgr. Natálii Šubrtovej a Mgr. Henriete Farkašovej 
za výnimočnú reprezentáciu SR a PSK na Zimných paralympijských hrách 
v PyeongChangu 2018 a dosahovanie vynikajúcich športových výsledkov na 
majstrovstvách sveta a Svetovom pohári v zjazdovom lyžovaní zdravotne 
znevýhodnených. 

Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v  platnom  znení  -  
- Výzva pre región pre rok 2019 II. kolo: RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru  
regionálneho rozvoja Úradu PSK, predkladá rozdelenie dotácií žiadateľom spĺňajúcim 
kritériá Výzvy pre región pre rok 2019 v II. kole. V termíne do 30. 6. 2019 bolo na Úrad PSK 
doručených 62 žiadostí o poskytnutie dotácie v zmysle tejto výzvy v celkovej investičnej 
hodnote 14 266 000 eur, pričom čiastka požadovaná ako dotácia od PSK bola vo výške 
približne 4,5 mil. eur. Žiadosti boli posúdené po formálnej stránke a ďalej boli predmetom 
posudzovania interných a externých hodnotiteľov, ktorí odporúčajú podporiť všetky predložené 
žiadosti v programe 1 a 2 v zníženej výške a v programe 3 odporúčajú podporiť všetky 
predložené žiadosti, ktoré dosiahli hodnotenie minimálne 60 bodov zo 100 podľa tabuľkovej 
časti. Návrh na rozdelenie dotácií prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného 
ruchu a komisia finančná. Na základe odporúčania komisie finančnej boli oslovení všetci 
žiadatelia, či súhlasia so zníženou dotáciou. V podstate všetci odpovedali kladne, okrem mesta 
Stará Ľubovňa, ktoré oznámilo, že z objektívnych dôvodov odstupuje od projektu, na ktorý 
podali žiadosť o financovanie v oblasti cyklodopravy v hodnote 50 000 eur a nebude ho 
realizovať, čiže suma vo výške 50 000 eur sa zvýši. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
rozdelenie dotácií podľa prílohy č. l materiálu. 
Diskusia: 
Poslanec Jánošík považuje za menší problém kritériá hodnotenia tohto typu projektov. Za 
väčší problém považuje skutočnosť, že okrem dnešného hlasovania zastupiteľstva nemali 
poslanci možnosť hovoriť o týchto projektoch. Do úvahy by sa určite mal brať regionálny 
aspekt či už z hľadiska počtu projektov alebo financií. Veci nie sú úplne jasné. V budúcnosti 
treba zvoliť bližšiu formu komunikácie, teda s väčším vplyvom poslancov. Poslancom je dnes 
predložený iba nejaký záver. Pri niektorých projektoch boli dotácie krátené. Mal k tomu tiež 
pripomienky ako poslankyňa Heredošová, ktorá to konzultovala na zasadnutí poslaneckého 
klubu. Niekomu bolo pridelených 50 % a menej, osobne sa mu to nepáči. Momentálne to bude 
to rešpektovať a verí, že PSK pôjde do podobných projektov. Možno aj iní poslanci sa chcú 
k tomu vyjadriť. Predseda PSK Majerský potvrdil, že dnes už rozprával s poslankyňou 
Heredošovou o okrese Sabinov, ktorý má menej pridelených dotácií. PSK chce zohľadniť vo 
Výzve pre región pre rok 2020 práve okres Sabinov vyšším finančným príspevkom s tým, že 
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už na samotnom začiatku by žiadatelia mali komunikovať s daným odborom alebo oddelením, 
aby bol projekt dobre spracovaný a hodnotiaca komisia nemusela krátiť bodovanie pri 
jednotlivých projektoch. PSK tento servis ponúkal pri opravách niektorých projektov, je 
k dispozícii pomôcť každému starostovi, primátorovi, občianskemu združeniu a pod. už na 
začiatku. Poslanec Hrabčák spomenul konkrétne žiadosti mesta Sabinov a obce Šarišské 
Michaľany. Prednosta obce Šarišské Michaľany ho požiadal o odprezentovanie drobnosti, aby 
poslanci videli spôsob prerozdelenia peňazí. Táto obec posunula do tejto výzvy projekt na 
úrovni 107 000 eur a žiadala PSK v rámci Výzvy pre región 2019 o dotáciu vo výške 50 000 
eur, čo nepredstavuje ani 50 %, ktoré boli hraničnou hodnotou. Spolufinancovanie malo byť 
50:50. V rámci prerozdelenia dotácií obec Šarišské Michaľany získala podporu na úrovni 
20 000 eur, čo predstavuje 18,72 %. Už tu je rozpor so samotnou výzvou, ktorá počítala so 
spolufinancovaním do úrovne 50 % z projektu, ktorý uspel a bol kladne hodnotený. Mesto 
Sabinov žiadalo dotáciu vo výške 129 000 eur na projekt s celkovým nákladom 259 000 eur. 
Schválená dotácia je vo výške 40 000 eur, čo predstavuje 15 % z celkového predpokladaného 
nákladu. Nie celkom korektné voči žiadateľom je, že PSK požaduje vyhlásenie od žiadateľov, 
ktorí boli akýmkoľvek percentuálnym podielom úspešní v tejto výzve, o realizovaní projektu 
v plnej výške aj napriek tomu, že dáva len časť z maximálnych 50 %. To znamená, že ak obec 
Šarišské Michaľany dostane namiesto požadovaných 50 000 eur len 20 000 eur, tak od nej PSK 
nemôže žiadať, aby zvyšné peniaze na úrovni 86 000 eur dofinancovala z vlastných zdrojov, 
lebo v poslednom kvartáli roka 2019 má už nejakým spôsobom nastavený rozpočet. Ak je PSK 
riadiacim orgánom Výzvy pre región, bolo by korektné žiadať od úspešných žiadateľov 
prefinancovať výšku rovnú výške dotácie. Ak obec Šarišské Michaľany dostane dotáciu vo 
výške 20 000 eur, nemala by byť nútená prefinancovať zvyšnú sumu 86 000 eur, ale mala by 
sa zaviazať prefinancovať výšku rovnú dotácii, ktorú dostala pridelenú cez Výzvu pre región. 
Je to korektné stanovisko PSK ako riadiaceho orgánu v tejto výzve. Je treba povedať, že obec 
Šarišské Michaľany ide vytvárať nejaký športový areál a aj krajských 20 000 eur a obecných 
20 000 eur pomôže vytvoriť nejaký funkčný celok. Tieto sumy nepomôžu vytvoriť celé 
športovisko, ale minimálne nejaký funkčný celok slúžiaci tejto obci. Požiadal vedenie PSK, aby 
PSK nežiadal obce aj pri zníženej dotácii, ktorá nedosahuje úroveň 50 %, prefinancovať celý 
náklad uvedený v samotnej žiadosti, pretože sám PSK nevie pokryť 50 % tak, ako sľúbil 
v rámci Výzvy pre región. Poslankyňa Heredošová mala pôvodne pripravený poslanecký 
návrh na zmenu uznesenia a doplnenie dotácie pre mesto Sabinov. Po prerokovaní s vedením 
PSK to zvážila vzhľadom na to, že momentálne nie je priestor  a možnosť na zrealizovanie. 
Táto schválená výzva funguje prvý rok. Dopredu upozornila, že pri tvorbe novej výzvy pre rok 
2020 by sa mali poslanci možno trochu podrobnejšie pozrieť na nastavené hodnotiace kritériá. 
Poslanci PSK nemali možnosť nahliadnuť do kritérií pri schvaľovaní výzvy. Prihovára sa za to, 
aby poslanci jednotlivých okresov mali možnosť zúčastniť sa prerozdeľovania dotácií. Ak už 
nie ako poslanci, tak potom by mal byť nastavený lokálny rozmer, aby aj podpora pre jednotlivé 
okresy bola úmerná alebo odvážne povedané spravodlivá. Súhlasí aj s poslancom Hrabčákom, 
že okres Sabinov bol v tomto roku veľmi slabo podporený, ba dokonca ešte slabšie ako niektoré 
mestá. Bola by veľmi rada, aby sa na to myslelo v tom ďalšom novom období a okres Sabinov 
bol tiež adekvátne podporený aj vzhľadom na prísľub predsedu PSK. Predseda PSK Majerský 
s tým súhlasí a na tom je postavená kvalita jednotlivých predložených projektov, ktoré musia 
byť kvalitné, úplné, celistvé. PSK chcel pomôcť aj iným obciam v jednotlivých okresoch. Napr. 
niektoré obce ale aj mestá neboli schopné dodať projektovú dokumentáciu za celý polrok. Aj 
PSK robil a tvoril za pochodu. Navrhol, aby do celého procesu boli hneď na samom začiatku 
vtiahnutí predsedovia poslaneckých klubov. Bude to najserióznejšie. Mať tam 62 poslancov, je 
dosť zložité. Ak budú predsedovia poslaneckých klubov oboznámení s jednotlivými projektmi, 
vtedy bude viditeľná ich váha, veľkosť a kvalita. Nechce do tohto procesu vnášať politiku, ale 
ináč nevie zaručiť kvalitu jednotlivých projektov. Inou alternatívou je potom možnosť, že 
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poslanci si za každý okres vyberú jedného človeka. Nemyslí si, že od začiatku vo funkcii 
odborného hodnotiteľa, ale aby mali informácie o predložených projektoch. Nebude možné asi 
dosiahnuť úplnú spravodlivosť. PSK sa snažil všade prideliť primerané množstvo finančných 
prostriedkov, ale závisí to aj od kvality jednotlivých projektov. Poslanec Hačko sa veľmi chce 
prihovoriť za koncept, o ktorom hovorila poslankyňa Heredošová, pretože aj Snina je v situácii, 
keď prišla s novým súčtom z objektívnych dôvodov, lebo projekt nespĺňal niektoré legislatívne 
požiadavky. Obyvatelia PSK sa sťažujú na spôsob, akým vláda SR nerovnomerne rozdeľuje 
zdroje. Preto by sa PSK mal správať inak vo svojom vnútri, keď to kritizuje navonok. Možno 
by bolo dobré zvážiť model s alokovaním zdrojov už od začiatku podľa počtu obyvateľov 
prerátaných na každý okres. Ak by projekty nevyšli, finančné prostriedky by sa presunuli 
niekde inde. Možno by to malo byť od začiatku nastavené týmto spôsobom. Poslanec Ledecký 
reagoval tým, že sa to trocha bije. Na jednej strane sa hovorí o postupe po okresoch, na druhej 
strane je bodové hodnotenie. Poslanci by sa mali dohodnúť na jednom alebo druhom. Keď chcú 
byť spravodliví, objektívni a transparentní musia hodnotiť buď na základe kvality projektu, 
alebo rozdelia zdroje po okresoch. Jedno aj druhé sa určite nedá. Predseda PSK Majerský 
zopakoval, že nie je možné dosiahnuť spravodlivosť. Napr. PSK dá na xy okres 100 000 eur 
a okres nepredloží žiadny projekt. PSK dá na počet obyvateľov finančné prostriedky a nepríde 
žiadna žiadosť, alebo príde na polovicu finančných prostriedkov. Potom môže byť veľký 
projekt hodný 200 000 eur maximálnej úrovne, ktorú môže dostať a nebude podporený kvôli 
tomu, že iné okresy dostali viac finančných prostriedkov. Treba naozaj veľmi citlivo zvažovať 
ako ďalej postupovať. Poslanec Hopta chce podporiť poslanca Hačka. Súhlasí s predsedom 
PSK v tom ponímaní, že ak nikto nenapíše žiadny projekt, tak jednoducho nedostane peniaze. 
Ale ak sú predložené projekty z okresu a je ich málo, bolo by dobré, aby aj okresy na kraji PSK 
dostali financie. PSK podporilo značnou finančnou čiastkou niektoré inštitúcie ale možno 
mnohým projektom, ktoré žiadali oveľa menej, by pomohla aj menšia suma. Mal by sa hľadať 
taký kompromis, aby boli okresy spokojné, lebo ich ľudia platia dane a aby boli zároveň splnené 
kritériá. Podpredseda PSK Bizovský spomenul, že v prvom kole rozdeľovania boli pre nejakú 
administratívnu chybu zdržané projekty Starej Ľubovne, Kežmarku, Stropkova. Dohodlo sa, že 
pôjdu v druhom kole v dohodnutej určenej čiastke. Ďalej bude hovoriť už len za Starú Ľubovňu, 
ktorá podala projekt cyklotrasy aj rekonštrukcie športovej haly. Finančné zdroje na 
rekonštrukciu športovej haly sú redukované dosť významne. Netvrdí, že 100 000 eur je malá 
suma, ale požadovaný investičný nárok je tam ďaleko väčší. Ak chce mesto dotiahnuť tieto 
projekty do zdarného konca, muselo sa rozhodnúť a vzdáva sa peňazí na projekt cyklotrasy. 
Chcel vedieť, či bude aj tretie kolo, lebo súčasné kritériá sa v priebehu rozdeľovania financií 
asi nedajú meniť. Mnohí môžu z tohto procesu odstúpiť a možno by boli nejaké peniaze ešte na 
november – december. Spýtal sa, či by v prípade tretieho kola nemohla Stará Ľubovňa požiadať 
o tých ušetrených 50 000 eur z cyklotrasy na dofinancovanie športovej haly. Predseda PSK 
Majerský nevie momentálne reagovať ohľadom tretieho kola. Zastupiteľstvo PSK schválilo 
dve kolá. Do tretieho kola sa asi v tomto roku nedá ísť. Podľa reakcie hlavného kontrolóra 
PSK, riaditeľa Úradu PSK a vedúcej odboru financií tretie kolo už nie je možné, až v ďalšom 
roku. Nové vyhlásené výzvy pre región, poslancov a predsedu PSK by mali začať už od januára 
2020, aby sa dalo úspešne realizovať to, čo bolo schválené. Poslanec Hrabčák reagoval na 
podpredsedu PSK Bizovského. Skôr si myslí, že ak alokované zdroje na výzvu pre región 
nebudú vyčerpané v rámci rozpočtu 2019, presunú sa do rezervného fondu a bude sa s nimi 
pracovať v návrhu rozpočtu na rok 2020 v decembri tohto roka. Pokiaľ mesto Stará Ľubovňa 
ako žiadateľ má požiadavku na spojenie nejakej dotácie vo výške 100 000 a 50 000 eur, malo 
by zaslať písomnú žiadosť. Žiadateľ je oprávnený takýmto spôsobom spojiť svoju požiadavku 
a na základe pridelenej dotácie by mal reagovať. O vznesení takejto požiadavky by mohol niečo 
povedať predkladateľ materiálu. RNDr. Bauer, PhD., odpovedal, že všetci žiadatelia boli 
oslovení v súvislosti so súhlasom aj s nižšou navrhovanou dotáciou. Všetci odpovedali kladne 
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okrem Starej Ľubovne, ktorá sa vzdala projektu za 50 000 eur. Poslanec Kmec pochválil 
projekt výzvy pre región, lebo množstvo obcí a miest si takýmto spôsobom pomohlo. Výsledok 
je ten, že v PSK sa vybudujú a dobudujú cyklotrasy, ihriská. Výzva bola veľmi dobre 
vymyslená. Podľa jeho názoru je najspravodlivejšie bodové hodnotenie. Ak budú o projektoch 
rozhodovať samotní poslanci, nastane hádka v okresoch. Otázka spolufinancovania je veľmi 
jednoduchá. Ak sa v novom VZN PSK uvedie 50 %-né spolufinancovanie zo schválenej 
dotácie, je vyriešený ďalší problém. Pochválil aj prístup zamestnancov Úradu PSK na veľmi 
profesionálnej úrovni. Bodové hodnotenie bude stále najspravodlivejšie. Predseda PSK 
Majerský  dal do pozornosti návrh rozdelenia dotácií v prílohe č. 1 v programe 1, kde je 
rozpustená suma 50 000 eur. Vzhľadom na stiahnutie jedného projektu je táto suma rozdelená 
medzi ostatné projekty. Je to v podstate jeho pozmeňovací návrh s navýšením sumy dotácie pre 
jednotlivé projekty. RNDr. Bauer, PhD., predstavil pozmeňovací návrh nových odporúčaných 
dotácií v programe 1: 1) Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov - Galéria M. Klimčáka 
v Ľutine – I. etapa - 172 850 eur; 2) Cirkevný zbor ECAV na Slovensku – Hanušovce nad 
Topľou – rekonštrukcia fasády kostola – 20 000 eur; 3) Obec Štrba – prenosné sociálne 
zariadenie Štrbské Pleso – 57 850 eur; 4) Mesto Veľký Šariš – oddychová zóna pod hradom – 
160 850 eur; 5) Občianske združenie CENTRO ARTE – obnova meštianskeho domu na Nám. 
sv. Mikuláša 6 – 135 850 eur; 6) Rímskokatolícka cirkev, farnosť Spišský Štiavnik – 
vykurovanie a zastrešenie – vytvoriť teplo a sucho domova - 24 850 eur; 7) Mesto Kežmarok – 
komplexná obnova národnej kultúrnej pamiatky Zvonica na Kostolnom námestí 16 v Kežmarku 
– 152 850 eur; 8) Obec Čirč – cyklistická cestička Čirč - 20 500 eur; 9) Východoslovenský 
región, n. o. – Duklianska cyklotrasa  – 21 500 eur; 10) Obec Raslavice – rekonštrukcia 
židovskej synagógy v Raslaviciach – 92 850 eur; 11) Mesto Levoča – rekonštrukcia fasády 
ZUŠ Levoča – 52 850 eur; 12) Obec Kurima – rekonštrukcia kaštieľa v obci - 92 850 eur; 13) 
Cirkevný zbor ECAV na Slovensku, Kuková – obnova národnej kultúrnej pamiatky – kostol 
ECAV, Kuková – 47 250 eur, 14) Východný dištrikt ECAV na Slovensku – rekonštrukcia 
budovy, Baštová 21, Prešov – 1. etapa – 172 850 eur, 15) Mesto Prešov – vyhliadková 
monitorovacia veža na Malkovskej hôrke – 43 350 eur, 16) Mesto Giraltovce - cykloturistikou 
za zdravím – 20 200 eur, 17) Cyklistika pre všetkých, n. o. – tvorba cykloinfraštruktúry pre 
zatraktívnenie cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Prešove – 42 350 eur, 18) Obec Spišský 
Hrhov - cyklochodník – 39 850 eur, 19) Obec Kvakovce – multifunkčné ihrisko v rekreačnej 
oblasti Domaša Dobrá – 31 850 eur, 20) Mesto Humenné – rekonštrukcia a predĺženie 
cyklochodníka pri rieke Laborec v Humennom – 85 850 eur, 21) Obec Lesnica – modernizácia 
požičovne bicyklov pri Chate Pieniny – 28 400 eur, 22) Mesto Stará Ľubovňa odstúpilo od 
projektu. Podľa slov predsedu PSK Majerského predstavuje navýšenie dotácie zhruba 2 000 
– 2 900 eur u jednotlivých projektov oproti pôvodnej tabuľke v materiáloch. Odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť rozdelenie dotácií v programe 1 podľa pozmeňovacieho návrhu. 
Programy 2 a 3 ostávajú nezmenené. 
Návrh na uznesenie (s pozmeňovacím návrhom predsedu PSK Majerského): 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. bodom 11. VZN PSK 
č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 65/2018, 
VZN PSK č. 68/2019 a zverejnenej Výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzvy pre 
región pre rok 2019     s c h v a ľ u j e     rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 - 
II. kolo v zmysle prílohy tohto uznesenia. 
Hlasovanie:                  za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 6 – Informácia o schválenom Akčnom pláne pre podporu 
hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions 
– II. etapa: RNDr. Bauer, PhD., vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, 
informoval prítomných, že proces schvaľovania a dohadovania s Európskou komisiou, 
Svetovou bankou a Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu SR bol 
ukončený v júli 2019. Druhá etapa obsahuje 4 komponenty. Prvý komponentom je  Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na stredných školách, pokračuje z prvej etapy. Svetová banka ponúka 
dodanie systému merania kvality a nastavenie kritérií pre výber učebných odborov a 
zabezpečenie ich kvality a optimalizáciu siete stredných odborných škôl v PSK. Z prvej etapy 
pokračuje príprava investícií na 5 stredných odborných školách v predpokladanej výške zhruba 
28 mil. eur. Tieto finančné prostriedky boli predmetom rokovania Národného monitorovacieho 
výboru aj Monitorovacieho výboru IROP. Druhým komponentom je Zvýšenie dynamiky 
rozvoja regiónu s dvoma aktivitami - Návrh finančnej schémy pre malé a stredné podniky 
a Poloniny Trail, čiže viac ako turistický produkt pre daný okres. Tretí komponent s názvom 
Rozširovanie a skvalitňovanie geoinfraštruktúry priestorových informácií v PSK pokračuje z I. 
etapy. Ide o budovanie GIS. Štvrtým komponentom, presadeným Európskou komisiou 
a Svetovou bankou, je Lepšie riadenie projektov. Má 4 aktivity. Prvá sa týka odbornej 
konzultačnej pomoci pri zriaďovaní implementačnej jednotky písania projektov na Úrade PSK. 
Druhá sa týka zlepšenia integrácie marginalizovaných Rómov, kde bolo dohodnuté, že v 3 
obciach budú pripravené tzv. akčné plány. Tretia aktivita sa týka dobudovania základnej 
environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina. Štúdia uskutočniteľnosti by mala byť tento 
týždeň predložená. Štvrtá aktivita sa týka vzdelávania v oblasti komponentu Poloniny Trail. 
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    informáciu 
o schválenom Akčnom pláne pre podporu hospodárskeho rastu PSK v rámci iniciatívy 
Catching-up Regions – II. etapa.  
Hlasovanie:                  za: 39   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7A – Schválenie návratnej finančnej výpomoci zo 
štátnych finančných aktív na projektovú dokumentáciu pre 
vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina:                            
Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že zámer dobudovania 
základnej infraštruktúry v okrese Snina je výstupom iniciatívy Európskej komisie pre 
dobiehajúce regióny. V súčasnosti prebehla I. fáza s vypracovaním štúdie uskutočniteľnosti, na 
ktorú prispel Úrad vlády SR sumou 130 000 eur. PSK dofinancoval túto štúdiu vo výške 16 000 
eur. Nasleduje druhý krok a to vypracovanie projektovej dokumentácie. Kvôli najefektívnejšej 
príprave ďalších procesov Úrad vlády SR navrhol PSK pôžičku vo forme návratnej finančnej 
výpomoci vo výške 1 000 000 eur za nasledujúcich podmienok. Splácanie tejto finančnej 
výpomoci by bolo jednorazovo, najneskôr do 30. 11. 2023. Finančná výpomoc by mala byť 
bezúročná a ministerstvo financií nepožaduje žiadnu záruku ani záložné právo na jej 
poskytnutie. Čerpanie finančných prostriedkov by prebehlo jednorazovo v prospech účtu PSK. 
Poslanca Hrabčáka bude zaujímať hlavne stanovisko poslankyne Sirkovej. Komisia finančná 
túto tému dynamicky rozoberala na svojom zasadnutí. Osobne tvrdí, že poskytnutá finančná 
pomoc je výhodná, pretože nie je nutné nejakým spôsobom zabezpečiť túto bezúročnú pôžičku. 
V rozhovore s poslankyňou Sirkovou, starostkou obce Ubľa, zaznelo niekoľko otáznikov nad 



11 
 

potrebou tejto projektovej dokumentácie. Jedna vec je jej vypracovanie a druhá vec jej 
realizácia v praxi. Požiadal poslankyňu Sirkovú o vysvetlenie, či sa oplatí PSK ísť do tejto 
vratnej finančnej pomoci od štátu a či to nebude len ďalšia záťaž na rozpočet PSK, pretože túto 
pôžičku musí v roku 2023 vrátiť. Ak to bude mať pridanú hodnotu pre danú lokalitu, je za. 
Predseda PSK Majerský dodal, že tieto finančné prostriedky budú oprávneným nákladom pri 
samotnej výzve, čiže budú prefinancované. V konečnom dôsledku každá bezúročná pôžička od 
vlády má svoju výhodu, lebo každá ďalšia nová vláda môže bezúročnú pôžičku zrušiť. PSK 
určite zašle vláde žiadosť, aby štát odpustil časť pôžičky, alebo ju úplne zrušil. Je to jeho 
úmysel, vždy využije takúto možnosť, lebo vláda môže zmeniť svoje rozhodnutie a dnešná 
pôžička môže byť zajtra zrušená alebo znížená na polovicu. Vždy komunikuje takto a nechce 
povedať viac, ako môže. Poslankyňa Sirková pripomenula, že keď sa minulý rok prvýkrát 
a tohto roku niekoľkokrát stretli starostovia okresu Snina so zástupcami Svetovej banky, naozaj 
s potešením privítali záujem o okres Snina aj skutočnosť, že PSK bol iniciátorom investičnej 
podpory pre tento okres. V dôvodovej správe je uvedená iba projektová dokumentácia na 
zásobovanie pitnou vodou. Nevie, či 1 mil. eur je len na pitnú vodu, alebo na kanalizáciu a pitnú 
vodu. Obce by mali byť konečným prijímateľom a budú musieť žiadať z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov vlastne o projekty na základe projektovej dokumentácie, 
ktorá bude oprávneným výdavkom. Starostovia obcí v okrese Snina už dnes môžu stopercentne 
povedať, že pri 5 %-nom spolufinancovaní za projektovú dokumentáciu alebo realizáciu 
vodovodov a kanalizácií, sa nebudú môcť prihlásiť do týchto výziev. Ide o obce s veľmi malým 
počtom obyvateľov. Najväčšia obec je Ulič s 900 obyvateľmi, Ubľa s necelými 800 a zvyšok 
predstavujú obce s nižším počtom obyvateľov s ročným rozpočtom v rozmedzí od 20 000 – 
400 000 eur. Veľmi ťažko by žiadali finančné prostriedky a prihlasovali sa do výziev, kde budú  
musieť spolufinancovať 5 %. Predpokladali, že v prípade záujmu Svetovej banky pomôcť 
tomuto regiónu a zmapovania ekonomickej situácie obcí a celého regiónu, príde pomoc 
s finančnými prostriedkami ale v 100 %-nom financovaní. To hovorí otvorene. Aj pri projekte 
Poloniny budú konečným prijímateľom obce. Ak by financovali 5 % z projektovej 
dokumentácie, 5 % vodovod, 5 % kanalizáciu a ešte 5 % Poloniny, obce by už teraz skončili. 
Je to nereálne. Predseda PSK má podporu všetkých starostov obcí okresu Snina, ale mal by 
zabojovať. Ak štát chce pomôcť tomuto regiónu tak celou sumou, nie zapájaním sa do výziev. 
Zo všetkých žiadateľov by sa možno zapojili len dve obce. Aby potom nezostala projektová 
dokumentácia za 1 mil. eur stáť niekde v kúte možno 10 rokov, tak ako v prípade Obecného 
úradu v Kolonici so stavebným povolením, vysporiadanými parcelami, poplatkami na katastri. 
Už to stálo obrovské peniaze. Existuje určitý pesimizmus zo strany starostov, keď sa dozvedeli 
o zapájaní obcí do výziev a predkladaní žiadostí o projekty. Na 99 % môže povedať, že sa 
nebudú zapájať do výziev. Poslanec Šmilňák si naopak myslí, že je to veľmi dobrá správa pre 
okres Snina a 28 obcí, ktorých sa týka. Strávil v tomto regióne niekoľko dní. Tento kraj je tak 
trochu zakliaty, chýba mu infraštruktúra a impulzy na rozbeh. Poloniny sú ešte neobjaveným 
klenotom PSK. Je veľmi dobrou správou, že Európska komisia, Svetová banka a celý Catching-
up Regions projekt sa orientuje na okres Snina. Toto je dobrý krok. Táto samotná diskusia 
a záujem týchto veľkých inštitúcií je istým predpokladom pre zodpovedanie otázky poslankyne 
Sirkovej. Aj PSK poskytuje cez rôzne mechanizmy peniaze na spolufinancovanie väčších 
investičných projektov. Treba ísť krok po kroku a dotiahnuť do celého okresu Snina vodu 
a kanalizáciu, lebo bez toho sa nedá rozbehnúť turistický ruch. Aj keď je tam Starina, 
zásobujúca vodou celý PSK a KSK, paradoxne z nej tieto obce nemajú nič. Schválenie tejto 
pôžičky, ktorá môže byť nakoniec aj nenávratná, je veľmi dobrý nástroj na to, aby PSK čosi 
v tomto okrese urobil. Je za a verí, že to bude prvá kvapka a postupne prídu aj ďalšie zdroje na 
realizáciu vodovodu týchto obcí. Predseda PSK Majerský dodal,  že na poslednom rokovaní 
zástupca Európskej komisie jednoznačne povedal, že cesta, ktorou sa PSK vybral a chce 
postaviť na nohy okres Snina s 28 obcami nenapojenými na vodovod a kanalizáciu, je jedno 
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z najviac strategicky premyslených riešení, lebo je to 1/13 PSK. Kvôli tomu sa už vedenie PSK 
veľmi veľa nachodilo do Bratislavy resp. Bruselu. Stojí za to dotiahnuť túto vec dokonca a PSK 
hľadá všetky ponúkané možné cesty. Bola by škoda ich nevyužiť, keď už toľko práce minul na 
tejto jednej časti Catching-up Regions a je tak blízko. Poslankyňa Turčanová zaujala k tejto 
téme stanovisko ako predsedníčka komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorá sa 
tomuto bodu venovala s plnou vážnosťou. Názory všetkých členov komisie boli veľmi 
pozitívne. Chceli vedieť, či by sa v ďalších okresoch nepostupovalo podobným modelom. 
Prihovára sa za to, aby PSK okres Snina ako ukážkový okres týmto spôsobom posunul ďalej. 
Ak vzniknú nejaké problémy s financovaním, potom bude PSK hľadať riešenia. Je to ideálna 
príležitosť mať bezúročnú návratnú finančnú výpomoc vo výške 1 mil. eur, pomôcť obciam 
urobiť vodovod a kanalizáciu a posunúť celý okres na ďaleko vyššiu úroveň. Poslanec Sokol 
je poslancom PSK od roku 2001. Okres Snina veľmi dobre osobne pozná, taktiež Poloniny 
slovenské, poľské, ukrajinské. Slovenské Poloniny sú chránené. PSK má historický dlh voči 
obciam za Starinou, ktoré sú úplne v inej situácii ako napr. Belá nad Cirochou, Kamenica. 
Týmto obciam treba pomôcť potrebnou investíciou. Podľa slov poslanca Hačka je to veľmi 
zaujímavý prípad, keď poslankyňa Sirková aj poslanec Šmilňák rozprávali zdanlivo 
kontroverzne, ale obidvaja majú pravdu. Poslankyňa Sirková z pohľadu každodenného riešenia 
problémov starostky obce daného regiónu má pravdu. A tiež poslanec Šmilňák z pohľadu 
návštevníka a všeobecného teoretického pohľadu. Osobne vidí situáciu presne ako poslankyňa 
Sirková, že v ďalšej fáze sa narazí, ale z jeho pohľadu to nie je dôvod na to, aby sa tento krok 
neurobil. Treba tento krok urobiť a potom hľadať ďalšiu cestu. 28 obcí okresu Snina sú ako 
pacienti bez vlastných síl. Treba im pomôcť jedným  liečebným krokom a v budúcnosti ďalším 
a ďalším. Keď sa vyliečia, môžu priniesť pre celý kraj obrovský prínos svojím nekonečným 
potenciálom. Požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého materiálu. Predseda PSK 
Majerský to potvrdil. V konečnom dôsledku môže PSK podporiť každú obec a každý projekt 
realizovaný v ďalšom kroku aj cez Výzvu pre región, lebo polovičku týchto finančných 
prostriedkov možno sanovať z prostriedkov PSK. Vždy je nejaké riešenie zmiernenia 
finančného náporu starostov týchto obcí. Poslanec Kaliňák má za sebou niekoľko kanalizácií 
a vodovodov z eurofondov. Zo skúseností môže povedať, že žiadateľom je väčšinou správca, 
ktorý bude v budúcnosti túto kanalizáciu a infraštruktúru spravovať, v našich podmienkach 
VVS. Ak by VVS nebola žiadateľom, prispieva im 5 %-ami na spolufinancovanie projektov, 
pretože v budúcnosti ich aj tak bude prevádzkovať. Nevidel by v tom nejaký veľký problém 
v budúcnosti. Poslankyňa Sirková nechce, aby jej slová vyzneli tak, že je proti Catching-up 
v okrese Snina. Bojuje za okres, kde žije a kde sa rozhodla žiť, všetkými možnými silami. 
Z prežitých skúseností môže povedať, že starostovia týchto obcí už prešli mnohými 
europrojektmi, MAS a stále ostali sklamaní. Buď nemali niečo schválené, alebo boli nejaké 
nedostatky. To priviedlo starostov do takého stavu a pesimizmu, že sa už absolútne nechcú 
zapájať do ničoho. Teraz keď Hydrocoop, spol. s r. o., ukončil štúdiu uskutočniteľnosti, navrhla 
predsedovi PSK zvolať stretnutie so starostami obcí priamo v okrese Snina a predložiť im 
vybranú alternatívu, pretože na poslednom niektorí nesúhlasili s alternatívami. Konkrétne 
v obci Ubľa absolútne nepripadá do úvahy z povrchového maličkého potôčika napojiť ďalšie 
tri obce. Starostovia by radi videli štúdiu uskutočniteľnosti, varianty a vybraný variant, 
finančné náklady. Požiadala predsedu PSK zúčastniť sa takého stretnutia a povedať to, čo teraz 
v diskusii. To znamená, že v prípade potreby pomoci týmto obciam so spolufinancovaním, 
dofinancovanie cez Výzvu pre región. Predseda PSK by navrhol riešenia pre starostov týchto 
obcí teda existujúce možnosti, ktorých sa budú môcť chytiť a rozmýšľať, ako sa to dá urobiť. 
Ak budú na to sami a v konečnom dôsledku budú musieť podávať žiadosti a spolufinancovať, 
nepôjde to. Predseda PSK Majerský je pripravený určite pomôcť, v konečnom dôsledku to 
bude schvaľovať zastupiteľstvo. Je to v rukách poslancov PSK. Môže byť mediátorom pre 
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starostov. Jednotlivé výzvy, ktoré budú postupne vychádzať v ďalších rokoch, budú schvaľovať 
poslanci PSK, čiže budú pri každom jednom projekte.  

 
K bodu 7B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu 
návratnej finančnej pomoci: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,  musí fungovať 
na základe faktov. Je to zatiaľ návratná finančná výpomoc. V zmysle zákona o rozpočtových 
pravidlách sú dve podmienky na prijatie návratných finančných prostriedkov. Maximálny dlh 
PSK nesmie byť vyšší viac ako 60 % z príjmov predchádzajúceho bežného roka a suma splátok 
nesmie byť vyššia ako 25 % z príjmov predchádzajúceho bežného roka očistená o transfery, 
ktoré dáva iný orgán štátnej správy. Konštatoval, že skutočnosť k 30. 9. 2019 týkajúca sa dlhu 
je 30,53 %, po načerpaní tejto finančnej výpomoci stúpne dlh na 31,75 %, objem resp. percento 
splátok k 30. 9. 2019 je 1,24 % a očakávaná skutočnosť na konci roka 1,63 %. PSK v zmysle 
zákona NR SR č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách spĺňa podmienky na prevzatie návratnej 
finančnej výpomoci 
 
Návrh na uznesenie k bodu 7A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. e) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) a ustanovením § 17 zákona NR 
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
A/ s c h v aľu j e  
prijatie návratnej finan čnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej 
Ministerstvom financií SR pre Prešovský samosprávny kraj maximálne vo výške 
1 000 000 eur na projektovú dokumentáciu pre vybudovanie environmentálnej 
infraštruktúry v okrese Snina 
B/ s p l n o m o cň u j e  
predsedu PSK k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom 
financií SR a Prešovským samosprávnym krajom.  
Hlasovanie:                  za: 48   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania 
v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 
2020/2021: Podľa slov PaedDr. Furmana, vedúceho odboru školstva Úradu PSK, celý 
tento dokument vychádza zo stratégie na roky 2017 – 2022 schválenej Zastupiteľstvom PSK. 
Jej ambíciou je stanoviť konkrétne ciele v krátkodobom časovom horizonte pre školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK aj pre školy v rámci územia PSK. Keďže prebieha 
dynamický proces legislatívnych zmien ministerstva školstva, je potrebné považovať túto 
stratégiu za otvorený materiál, ktorý je možné dopĺňať a v prípade zmenených podmienok aj 
upravovať. Materiál je rozdelený do viacerých kapitol. Prvá je zameraná na demografický 
vývoj, poukazuje aj na problematiku žiakov z marginalizovaných rómskych komunít. 
Tabuľkové prehľady ukazujú, akým spôsobom sa bude postupne vyvíjať demografia 
v jednotlivých regiónoch a okresoch PSK. Druhá kapitola je zameraná na ekonomiku 
a priemysel. Obsahuje sumár najvýznamnejších zamestnávateľov v PSK, ktorí sú väčšinou aj 
v rámci duálneho vzdelávania PSK. Zaujímavou je tretia kapitola s nastavením problematiky 
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nezamestnanosti absolventov stredných škôl na území PSK, kde je po okresoch 
rozdiferencované nastavenie jednotlivých škôl v pôsobnosti PSK aj iných zriaďovateľov. Štvrtá 
kapitola rozoberá legislatívne vstupy do tejto stratégie. Opiera sa o legislatívu ministerstva 
školstva. V rámci legislatívy je pre tento rok nastavený iný spôsob určovania počtu žiakov 
v  ďalšom školskom roku. Odbor školstva v súčasnom období pracuje s ministerskými 
kritériami a kritériami PSK. Na základe toho bude stanovený počet žiakov jednotlivých 
odborov. Poslanci PSK už dostali informáciu o prebiehajúcich rokovaniach v rámci 
jednotlivých okresov. V piatej časti sa nachádza analýza gymnázií a stredných odborných škôl 
týkajúca  sa zriaďovateľov a počtu žiakov. Ide vlastne o celkový prehľad škôl. V šiestej časti 
sú nastavené opatrenia stratégie schválené Zastupiteľstvom PSK. Siedma časť sa venuje novej 
oblasti duálneho vzdelávania, ktorá sa v rámci PSK veľmi perspektívne rozvíja. K 15. 9. 2019 
má PSK podpísaných 588 zmlúv o duálnom vzdelávaní. Pred dvomi rokmi ich bolo 80. V ôsmej 
časti sa nachádza problematika centier odborného vzdelávania a prípravy. PSK ešte nemá túto 
oblasť rozvinutú na takej úrovni, ako by chcel. Postupne bude tieto centrá špecifikovať 
a usmerňovať zamestnávateľov, aby svoju činnosť zameranú na propagáciu škôl a odborov 
realizovali v týchto centrách. Deviata časť obsahuje zvyšovanie kvality v rámci Catching-up 
Regions. I. etapa sa finalizuje v rámci národných projektov. II. etapa bude zameraná na oblasť 
kvality škôl. PSK bude žiadať Svetovú banku o nastavenie ratingu stredných škôl na základe 
kritérií. V desiatej a jedenástej časti sú nastavené strategické ciele so zadefinovaním 
konkrétnych termínov plnenia týchto cieľov v kontexte výstupov z NKÚ, ktoré prechádzali 
jednotlivými stratégiami. Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu dňa 1. 
10. 2019 a Krajská rada pre odborné vzdelávanie a prípravu pri PSK dňa 10. 10. 2019. Po 
schválení Zastupiteľstvom PSK bude materiál predložený na rokovanie Rady vlády SR pre 
odborné vzdelávanie a prípravu. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš upriamil pozornosť prítomných na niektoré štatistické údaje, ktoré sa 
v praxi prejavia o mesiac pri delení počtu žiakov. Na str. 5. v demografickom vývoji je 
načrtnuté, aká populačná štruktúra žiakov bude v nasledujúcich 8 rokoch vstupovať do 
stredných škôl v PSK. Približne 37 % mladých ľudí v nasledujúcich 8 rokoch bude pochádzať 
z tzv. marginalizovaných komunít, kde sú väčšinou rómske deti. Tabuľka na str. 6. ukazuje 
rozdelenie po okresoch, kde a koľko percent žiakov týchto komunít sa bude podieľať na 
štruktúre žiakov stredných škôl. V ďalšej tabuľke na str. 6. sú počty žiakov žijúcich 
a disponibilných v jednotlivých okresoch, ktorých je potrebné rozdeliť do jednotlivých 
stredných škôl, teda stanoviť nejaké kvóty. Problémom tých čísel v roku 2020 je to, že sú to 
vlastne počty reálne žijúcich žiakov, ale nie počty reálne nastúpených do tých škôl. Pretože 
hlavne v okresoch s vysokým podielom marginalizovaných komunít je štatisticky zistené, že 
niekde 30 % a viac týchto detí jednoducho skončí základnú školu, ale neprejdú na strednú školu. 
Tie okresy sú vyznačené na str. 6., kde majú 30 % a viac obyvateľov rómskeho pôvodu a udané 
čísla treba rovno škrtať, lebo sú o 30 % nižšie. PSK s tým musí nejakým spôsobom počítať. Nie 
je veľmi dobré, ak niekto s kalkulačkou potom prepočítava, vidí v tabuľke nejaké číslo napr. 
800 a nevidí vo svojom okrese 800 pridelených miest. Tieto miesta tam neexistujú. Aj 
v minulom školskom roku pridelil PSK o niekoľko stoviek miest viac ako reálne pridelených. 
Považuje za úplne neefektívne a nelogické, aby poslanci v zastupiteľstve lobovali za absolútne 
vysoké čísla, ktoré sú neudržateľné. Na webovej stránke ministerstva školstva visí vyhláška 
o spôsobe prideľovania s konkrétnymi kritériami. Kritérium s názvom Naše mesto je okresné 
a zaslúži si školu, tam nie je. Obsahuje pomerne tvrdé objektívne kritériá. Treba sa zmieriť 
s tým, že sa bude musieť podľa nich nejakým spôsobom deliť. Menšia sieť škôl s menším 
počtom väčších škôl bez ohľadu na okresy bude efektívnejšie riadená a efektívnejšie sa 
prispôsobí potrebám trhu práce. Škola so 130 žiakmi sa veľmi ťažko čomukoľvek prispôsobí, 
lebo akákoľvek zmena v úväzku sa dotkne 20 % - 30 % pedagogických zamestnancov. 



15 
 

V okresoch Prešov a Poprad žije 33 % obyvateľov PSK. Dopravná dostupnosť a migrácia 
obyvateľstva predstavuje vyššie čísla. Nejakým spôsobom sa to musí prejaviť  v strategických 
dokumentoch a pri rozhodovaní o tom, kde a akým spôsobom bude PSK prideľovať. Je tu návrh 
odboru školstva znížiť podiel gymnazistov na 29 % z nejakých vyše 31 %. Ak bolo 29 % žiakov 
na gymnáziách, aj tak bude PSK druhý najlepší v SR, pretože slovenský priemer je okolo 24 % 
- 25 %. 29 % pre kraj nie je veľa, ale PSK má okresy so 40 %. Predseda PSK Majerský 
poznamenal, že PSK pred pár mesiacmi reálne bojoval o to, aby mal čím viac stoličiek 
v jednotlivých triedach a jednotlivých školách. PSK dostal súhlas zhruba na 5 200 stoličiek, ale 
stále nehovorí o žiakoch, iba o stoličkách. K dnešnému dňu je zaplnených 4 800 stoličiek. Nie 
je problém s tým, kde dať tú stoličku, ale koho na ňu posadiť, lebo je málo žiakov. Mnohí 
končia základnou školou ako 16-roční. Na strednú školu ich už nikto nedostane, môže sa robiť 
čokoľvek. Musela by sa zmeniť legislatíva. Bol by rád, keby bola povinná školská dochádzka 
minimálne do 17. - 18. roku života a potom by aj marginalizované skupiny mali povinnú 
nutnosť navštevovať niektorú zo stredných škôl s nadobudnutím zručností a potom nastúpiť do 
zamestnania kdekoľvek v PSK. Následne poďakoval odboru školstva, že sa bravúrne zhostil 
úlohy duálneho vzdelávania. PSK je jediný zo samosprávnych krajov s oddelením duálneho 
vzdelávania. Treba poďakovať Mgr. Vaškovi, ktorý je jednotkou v tejto oblasti. Pri nástupe 
predsedu PSK na úrad, bolo v duálnom vzdelávaní zapojených 80 žiakov. Dnes je ich 588. Je 
to obrovský pokrok. Ak sa bude pokračovať v tomto trende, situácia sa bude len a len zlepšovať. 
Všetci by mali zvážiť, koľko chce mať PSK gymnazistov. Vážne poznamenal, že naozaj hrozí, 
že si vedome vyľudňujeme náš kraj. Čím je viac gymnazistov, tým viac vysokoškolákov a 
zhruba 50 % z nich sa už nikdy nevráti späť do okresov PSK. Ostanú v Bratislave, Brne, Prahe 
resp. niekde inde v zahraničí. Hrozí naozaj veľké nebezpečenstvo, že čím viac bude 
gymnazistov, tým menej bude obyvateľov PSK, lebo polovica z nich v závislosti od študijného 
odboru, skončí na západe SR resp. v inej krajine. V závere poďakoval vedúcemu odboru 
školstva, pracovníkom odboru školstva, komisii školstva, mládeže, TV a športu za prípravu 
predloženého materiálu  
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 platnom 
znení a v súlade s § 31 ods. (1) zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení     s c h v a ľ u j e 
Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na území Prešovského 
samosprávneho kraja na školský rok 2020/2021. 
Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Výzva MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok s názvom Prepojenie 
stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-
PO1/2019/DOP/1.2.1-01: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, 
uviedol, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programu Ľudské zdroje 
vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na 
prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou. Odbor školstva rozoslal výzvu školám 
v pôsobnosti PSK. V rámci prvotnej eufórie sa zapojilo viac škôl. Komisia  školstva, mládeže, 
TV a športu a komisia finančná riešila viacero škôl zapojených do tejto výzvy. Vzhľadom na 
nešťastné načasovanie tejto výzvy v septembri, kedy majú školy najviac práce, sa do finálnej 
fázy dostalo 10 škôl, z toho 4 príspevkové a 6 rozpočtových organizácií. Obsahom materiálu je 
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tabuľka, kde sú ich požiadavky týkajúce sa finančných alokácií tejto výzvy 
a spolufinancovania, ktoré je nastavené tak, že príspevkové organizácie si riešia 
spolufinancovanie v rámci vlastných rozpočtov a rozpočtové organizácie majú 2,5 % vykrytých 
z rozpočtu PSK. Školy, ktoré nie sú v tomto materiáli, budú dopracovávať svoje projekty 
a dostanú sa na rokovanie zastupiteľstva v decembri.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z. o 
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov  
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívnu správu o výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 
príspevok zameranú na podporu zvyšovania kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie s názvom „Prepojenie 
stredoškolského vzdelávania s praxou“, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01 zo dňa 30. 
8. 2019 
B.  s c h v a ľ u j e 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie  
žiadostí  o NFP  na  zvýšenie  kvality  vzdelávania  v  oblasti  odborného vzdelávania  
a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie pre: 
a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 

2. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 

3. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov 

4. Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

2. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné 

3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 

4. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 

5. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 

6. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou 

B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 30 300 eur (z toho bežné výdavky 29 950 eur 
a kapitálové výdavky 350 eur). 

Hlasovanie:                  za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 –  Program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A 
PL – SR 2014 – 2020 - systém riadenia a financovania strešných 
projektov v zmysle kompetencií PSK: Mgr. Janošková Hnátová, vedúca 
odboru cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Úradu PSK, predkladá materiál súvisiaci 
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s aktívnym zapojením PSK do Programu INTERREG V-A PL – SR prostredníctvom realizácie 
tzv. fondu mikroprojektov. Mikroprojekty sa na úrovni PSK manažujú a implementujú 
prostredníctvom 4 strešných projektov a predstavujú významný nástroj pomoci tomuto regiónu. 
V rámci hodnotenia programu v roku 2018 PSK úspešne splnil všetky stanovené kritériá na 
pridelenie dodatočných finančných prostriedkov a tak došlo k navýšeniu rozpočtu z 12 na 15 
% programovej alokácie. Pre PSK to predstavuje sumu 1 011 363,13 eur. Cieľom 
predkladaného materiálu je: 1) schválenie systému riadenia a financovania strešných projektov 
v rámci kompetencií PSK; 2) schválenie 5 %-ného spolufinancovania dodatočných finančných 
prostriedkov nákladov na riadenie pre PSK v sume 7 585,22 eur vrátane prefinancovania 95 % 
finančných prostriedkov do obdobia refundácie; 3) schválenie navýšenia vinkulovaných 
finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici pre vedúcich partnerov strešných projektov. Táto 
vinkulácia je efektívnym nástrojom pomoci pre prijímateľov prostredníctvom poskytnutia 
zálohových platieb tzv. priebežných refundácií. Predmetný materiál informuje o 12 výzvach, 
ktoré boli vyhlásené PSK spolu so zoznamom schválených a zazmluvnených projektov, kde je 
toho času 77 projektov v procese kontroly a 69 projektov v procese hodnotenia. Materiál 
prerokovala komisia finančná a komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.                                                  
Diskusia:  
Poslanec Vook chcel vedieť, kto je zodpovedný za kontrolu projektov cezhraničnej spolupráce 
INTERREG V na Úrade PSK. Sú obce a mestá, ktoré po roku 2016, kedy bola uzávierka 
mikroprojektov cezhraničnej spolupráce, boli v tom období „výherné“ s tým, že mali dostať 
finančné prostriedky. Do dnešného dňa sa tak nestalo. Je už rok 2019 a poľská strana v rámci 
cezhraničnej spolupráce už robí na tretích projektoch. Bolo by dobré, aby odbor kontroly 
zbytočne  nenaťahoval priebeh kontroly jednotlivých samospráv. Má avízo od starostov, že je 
veľmi ťažké zapájať sa do takýchto projektov, lebo na každý cezhraničný projekt potrebujú 
úverovú linku a samosprávy sa zbytočne zadlžujú. Zopakoval, že to trvá od roku 2016 a 
konkrétny projekt je na odbore kontroly Úradu PSK. Mgr. Janošková Hnátová plne súhlasí 
s poslancom Vookom. Proces kontroly je veľmi komplikovaný a súvisí so systémom, akým je 
tento proces nastavený. Na odbore cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce je oddelenie 
financovania a kontroly. Toho času prebieha kontrola 77 mikroprojektov, v rámci ktorých sa 
monitorovacie správy podávajú priebežne každý kvartál. Vyvíja sa maximálne úsilie na 
skontrolovanie všetkých výdavkov, aby prešli všetkými implementačnými štruktúrami. 
V materiáli je doplnený celý systém finančných tokov, podávania správ spoločných 
mikroprojektov. Uvedená tabuľka jasne poukazuje na zložitosť tohto systému. Odbor si plne 
uvedomuje, že refundácie pre malé obce sú veľmi zložité a komplikované. Čakacie lehoty sú 
neúnosné. PSK určite už pri nastavovaní ďalšej finančnej perspektívy jasne definuje a žiada 
o zavedenie nejakých dodatočných zálohových platieb do týchto nástrojov, o minimalizáciu 
a zjednodušovanie týchto procesov vzhľadom na komplikovaný zložitý cezhraničný program, 
ktorý prechádza systémom štruktúr cez PSK, lead partnerov, euroregióny, Spoločný technický 
sekretariát v Krakove, Riadiaci orgán vo Varšave a Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR v Bratislave. Určite je vyvinuté maximálne úsilie na fungovanie procesov kontroly, 
aby čo najviac finančných prostriedkov bolo čo najrýchlejšie zrefundovaných prijímateľom. 
Podľa predsedu PSK Majerského to stačí ako odpoveď. Tento proces naozaj nie je 
jednoduchý a čakacie doby sú pre menšie obce zložitým problémom. Plne si to uvedomuje. 
Vedenie PSK to nevie zmeniť. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A. s c h v a ľ u j e  
A.1.  systém riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V- A 2014 - 2020 

v rámci kompetencií PSK 
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A.2. predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie / refundácie výdavkov 
a  spolufinancovanie  nákladov  na  riadenie  Strešných projektov Programu  INTERREG  

         V-A PL - SR 2014 - 2020 vo výške 37 842,17 eur – BV (pôvodne 30 304,89 eur - BV) 
v členení: 

Názov projektu 
Rozpočet nákladov  

na riadenie  
Spolufinancovanie  

zo zdrojov PSK (5 %) 

Implementácia mikroprojektov  
v oblasti ochrany a rozvoja 
prírodného a kultúrneho dedičstva  
v Euroregióne Karpaty  
a v Prešovskom samosprávnom kraji  

382 529,82 eur - BV 19 126,49 eur 

Implementácia mikroprojektov  
v oblasti vzdelávania v Euroregióne 
Karpaty a v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

 42 503,32 eur - BV   2 125,17 eur 

Spája nás príroda a kultúra 298 535,71 eur - BV 14 926,79 eur 

Spoločné odborné vzdelávanie na 
poľsko-slovenskom pohraničí  33 274,44 eur - BV   1 663,72 eur 

SPOLU 756 843,29 eur - BV  37 842,17 eur 

A.3. vinkuláciu finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov na základe 
zmluvných vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi partnermi strešných 
projektov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia dodatočných zálohových platieb, 
ktoré budú poskytnuté na realizáciu projektov z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A PL - SK 2014 - 2020. 

Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Návrh na voľbu člena komisie na ochranu verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zriadenej pri 
Zastupiteľstve PSK: Predseda PSK Majerský informoval prítomných, že 
zastupiteľstvo má zobrať na vedomie vzdanie sa funkcie člena komisie poslankyne V. 
Leščákovej dňom 1. 10. 2019. Podľa predloženého návrhu by mal byť novým členom komisie 
poslanec P. Mihaľ dňom 21. 10. 2019. Na vznesené otázky bude odpovedať ako predkladateľ 
materiálu. 
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 čl. 7 ods. 5 písm. c) zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. 
o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v platnom znení 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
vzdanie sa funkcie členky komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov PaedDr. Viery Leščákovej dňom 1. októbra 2019 
B/ v o l í 
do  funkcie člena komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov  MUDr. Patrika Miha ľa dňom 21. októbra 2019. 
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Hlasovanie:                  za: 48   proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Informácia o stave čerpania investičných 
kapitálových výdavkov financovaných zo zdrojov EÚ (IROP, 
INTERREG V-A, ENI) a pripravovaných projektoch pre nové 
výzvy v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK: Ing. Horváth, riadite ľ 
SÚC PSK, informoval prítomných o aktuálnom čerpaní investičných kapitálov financovaných 
zo zdrojov EÚ z dôvodu aktualizácie informácií došlých na SÚC PSK v priebehu mesiacov 
september - október. SÚC PSK sa uchádza o zdroje na rekonštrukciu a modernizáciu ciest a 
mostov v rámci IROP, Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A a Programu ENI 
cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina. V rámci programu 
Interreg V-A má zazmluvnené dva projekty. V súčasnom období prebieha fáza vyhodnocovania 
víťazného uchádzača. Sú to projekty napojenia okresov Jaslo, Bardejov, Svidník na ceste 
III/3490 Raslavice – Lopúchov a III/3500 Stuľany – Kuková v dĺžke 8 km a projekt Pieninské 
národné parky – II. etapa ide o cesty II/542 Slovenská Ves – Spišská Stará Ves a II/543 
Haligovce – Spišská Stará Ves v celkovej dĺžke 22 km. Tieto projekty sú v celkovej hodnote 6 
mil. eur. Predpoklad začatia v prvom prípade by mohol byť 1. 3. 2020. V druhom prípade pre 
komplikovanejšiu situáciu pri verejnej obchodnej súťaži 1. 4. 2020. Predpoklad ukončenia 
realizácie týchto dvoch projektov by mal byť v septembri najneskôr v októbri 2020. Dňa 1. 7. 
2019 bola v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko vyhlásená ďalšia výzva pre 
projekty 2. prioritnej osi programu Trvalo udržateľná cezhraničná doprava. V termíne do 16. 9. 
2019 podala SÚC PSK 3 projekty, z toho 2 s Malopoľským vojvodstvom, ide o cestu II/545 
úsek Demjata – Raslavice v dĺžke 2,4 km s rozpočtovým nákladom 3,9 mil. eur a úsek II/543 
Kamienka – Hniezdne s celkovou dĺžkou 3,6 km v objeme 1,9 mil. eur. SÚC PSK podala 
spoločne žiadosť s Podkarpatským vojvodstvom na úsek II/556 Fijaš – Lomné s celkovou 
dĺžkou 7 km a rozpočtovým nákladom 3,8 mil. eur. Z dôvodu celkovo nízkej alokácie 
finančných zdrojov zastupiteľstvo na minulom zasadnutí predbežne schválilo spôsob 
dofinancovania týchto projektov. Dnes má dobré správy o zdvihnutí alokácie a jej možnosti 
presne zadefinujú výšku dofinancovania PSK. Následne prezentoval aktuálnu 
fotodokumentáciu stavieb z minulého týždňa v rámci projektov IROP. V rámci výzvy z roku 
2016 pracuje SÚC PSK na 5 projektoch, na ktorých modernizuje zhruba 40 km ciest a 10 
mostných konštrukcií v objeme cca 17 mil. eur. Ide o stavby: II/545 Janovce – Kľušov, II/545  
Kapušany – Raslavice, Kapušany – Demjata, II/534 Poprad – Starý Smokovec, II/575 Malá 
Poľana – Krásny Brod, II/546 od križovatky Bajerov smerom na Klenov. Na tieto projekty boli 
podpísané zmluvy v júni 2019. Staveniská boli odovzdané 8. 7. 2019. Cieľom týchto projektov 
je prestavať a vyčerpať eurofondy zhruba vo výške 6,6 mil. eur, čo je zhruba 50 % oprávnených 
výdavkov. Súčasná situácia na staveniskách predstavuje prestavanosť 41 %. Vyčerpanosť za 
mesiac október je zhruba na úrovni 5 mil. eur, čiže do konca roka zostane zhruba 1,6 mil. eur. 
Predpoklad je, že celá alokácia nahlásená pre tento rok bude splnená s vyčerpaním zdrojov. 
Aktuálne prebiehajú na všetkých stavbách procesy zmenových konaní, pretože došlo 
k nepredvídaným okolnostiam hlavne v podloží cestných telies. Všetky zmenové konania SÚC 
PSK prerokúva s príslušným odborom sekcie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka 
SR s cieľom uzavrieť ich v čo najkratšom čase v požadovanom rozsahu, aby sa zabezpečilo ich 
čerpanie najneskôr v I. kvartáli budúceho roka, resp. podľa možností a výsledkov dohodnutých 
ministerstvom s centrálnym koordinačným orgánom. Cieľom je dosiahnuť schvaľovací 
protokol, aby PSK mohol podpísať dodatky zmlúv so zhotoviteľom s krytím ministerstva. 
Medzi nové pripravované projekty patrí rekonštrukcia cesty II/537 od cesty I/66 smerom na 
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Ždiar až po Podbanské resp. hranicu so Žilinským samosprávnym krajom. Mali by byť 
pripravené na jar roka 2020, aby mohli byť podané žiadosti o nenávratný finančný príspevok 
v prípade vyhlásenia novej výzvy alebo zvýšenia alokácie pôvodnej výzvy. Predseda PSK 
Majerský  dodal, že pracovníci robia aj vo voľné dni. Aj včera prebiehali práce na ceste vedúcej 
na Štrbské Pleso, ktorej rekonštrukcia by mala byť v týchto dňoch ukončená. Všetky 
rekonštrukcie ciest prebiehajú stále aj vďaku dobrému počasiu. 
Diskusia:  
Poslanec Babin dal do pozornosti smrteľnú udalosť medzi Humenným a Brestovom. Médiá 
zverejnili informáciu, že odkedy je na tomto úseku nový asfalt, stalo sa tam 16 nehôd. Spýtal 
sa, či je príčinou nehôd nový asfalt, ktorý podľa médií nie je vhodný na cesty. Ing. Horváth 
odpovedal, že všetky asfalty, ktoré umiestňuje SÚC PSK na cesty PSK, majú svoj certifikát. Je 
možné preukázať, či výrobná skúška na stavbe je totožná s certifikátom alebo preukázanou 
existujúcou skúškou. Mimoriadna šmykľavosť povrchu na danom mieste sa dá odskúšať 
nejakými brzdnými skúškami. V poslednej dobe vzniká po oprave ciest viac nehôd, pretože 
vodiči jazdia veľmi rýchlo. Poslanca Kanuščáka potešilo, že v materiáli sa nachádza v rámci 
3. hodnotiaceho kola pripravená cesta III. triedy Bijacovce – Brezovica. V predchádzajúcich 
kolách IROP bol vyňatá. Chcel vedieť, či teraz je už isté podanie projektu. Ing. Horváth 
nehovoril o podaní ďalších 4 projektov nachádzajúcich sa v predloženom materiáli, čiže SÚC 
PSK má podané projekty zhruba za 9 mil. eur. Zo IV. kvartálu 2019 zostali 4 projekty a to 
Bijacovce - Brezovica, Prešov – Petrovany, Solivarská – most, zosuv Detrík – Malá Domaša. 
Podmienkou projektu Bijacovce – Brezovica je schválenie Plánu mobilnej udržateľnosti PSK. 
Je vysoký predpoklad, že sa to podarí v termíne podania žiadosti do 1. 1. 2020. Ministerstvo by 
najprv malo schváliť a označiť tento projekt ako čistý v rámci podania žiadosti, potom by to 
bolo bez rizika. V prípade negatívneho stanoviska bude tento projekt určite posunutý ako jedna 
z priorít budúceho roka do rekonštrukcií zo zdrojov VÚC. Predseda PSK Majerský dodal, že 
jednoducho povedané, buď PSK pôjde cez IROP alebo z vlastných zdrojov. Poslanec Meričko 
má otázku na riaditeľa SÚC PSK aj poslancov PSK. Problémom je momentálne veľa peňazí 
a na SÚC PSK majú veľa práce s vysúťažením všetkých zákaziek a úsekov ciest. Spýtal sa, či 
by nebolo možné, aby poslanci v jednotlivých okresoch pripravili plán opráv ciest na obdobie 
1 – 2 rokov a nemohli sa najprv vysúťažiť tie cesty a potom realizovať, čiže následne schváliť 
kompetentné peniaze na realizáciu. Ing. Horváth sa obáva, že aj keby sa urobil tento krok, 
zazmluvnené objemy týchto firiem s PSK sa pohybujú zhruba na úrovni možno 1/10 celkového 
objemu, ktorý musia vytvoriť na svoje fungovanie a zabezpečenie svojej správnej réžie. 
Nemalo by to správny efekt. Má príklady stavieb vysúťažených ešte na konci roka 2018 a až 
dnes ich zhotoviteľ realizuje, lebo sa dostal kapacitne na túto stavbu až teraz v októbri. Zoberú 
si výhodnejšie zákazky ciest I. triedy, diaľnic a ďalšie odsúvajú, preto musel byť investičný 
úsek SÚC PSK vybudovaný tak, aby mal také isté páky na zhotoviteľa ako aj ostatní investori. 
K obstarávaniu stavieb dodal, že tento rok mali 160 položiek mimo strojov a prevádzkových 
objektov. Po schvaľovacích procesoch na jednotlivých zastupiteľstvách pripadá na jeden 
mesiac zhruba 20 - 30 zákaziek, čo je umenie udržať a zabezpečiť vzhľadom na ľudský faktor 
(dovolenky, PN). To možno posunulo niektoré projekty na október alebo prvú polovicu 
novembra. SÚC PSK je v podmienkach, kedy má možnosť opravovať cesty 6 mesiacov a tieto 
veci zvládne. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   
informatívnu správu o aktuálnom stave čerpania investičných kapitálových výdavkov 
financovaných zo zdrojov EÚ v rámci ciest II. a III. triedy na území PSK: 
- vyhodnotenie stavu čerpania projektov z programu  INTERREG V-A 
- vyhodnotenie stavu čerpania projektov z programu  IROP 
- vyhodnotenie stavu čerpania projektov z programu ENI. 
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Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Operačný plán zimnej služby na území PSK pre 
obdobie 2019/2020: Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, uviedol, že predložený materiál 
podáva základnú informáciu o systéme organizačného, strojového a materiálového 
zabezpečenia a vykonávaní zimnej údržby ciest. SÚC PSK realizuje v zimnom období údržbu 
na 3 041 km ciest, z toho pre NDS 7,35 km (R4 obchvat Svidníka), pre SSC, IVSC Košice I. 
triedy 666 km, cesty II. a III. triedy 2 363 km. V porovnaní s predchádzajúcim zimným 
obdobím nedochádza v operačnom pláne k zásadným zmenám. Celkovo je vytvorených 108 
zásahových okruhov s nasadením 107 posypových vozidiel a 1 traktora s radlicou pre Levočskú 
horu. K dispozícii bude v rámci kraja aj 10 kusov rezervných vozidiel. V druhom 
novembrovom týždni je očakávaná dodávka nových sypačov. Tým sa zvýši počet rezervných 
vozidiel, resp. sa budú posúvať na vyradenie, pokiaľ sa už do nich nebude investovať. SÚC 
PSK je pripravená na zimnú sezónu 2019/2020 na úrovni 70 % celkového predpokladaného 
objemu chemického posypového materiálu a minimálne 80 % inertného posypového materiálu. 
Sú zabezpečené pohonné hmoty, mzdové prostriedky vrátane odvodov, energie a ostatné 
režijné položky sú vykryté. Zimnú službu na úrovni SÚC PSK začína správca pozemných 
komunikácií vykonávať iniciatívne a včas na základe vlastného pozorovania vývoja resp. 
predpovede počasia alebo na príkaz riaditeľa SÚC PSK. Aktuálna zmena je zo dňa 18. 10. 2019. 
Na základe rozhodnutia sa môže začať v okresoch Poprad a Humenné so zimnou údržbou ciest 
pomocou chloridu horečnatého, čím by sa mala významne zvýšiť kvalita udržiavania ciest. Pre 
každú oblasť je zakúpené miešacie zariadenie na výrobu soľanky, ktorou by sa malo 
preventívne zabezpečiť, aby sa netvorili poľadovice. Prevenciou sa dokáže soľ udržať na ceste 
dlhšiu dobu ako doteraz.  
Diskusia:  
Poslanec Gašper úprimne poďakoval riaditeľovi a celej SÚC PSK, lebo vykonala naozaj 
obrovský kus práce nielen na asfaltoch, ale aj pri zakúpení strojovej techniky. Drží palce, aby 
to pokračovalo naďalej. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ s c h v a ľ u j e  

Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 
2019/2020 v súlade s § 3d ods. 9 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov 

B/ s p l n o m o c ň u j e 
     riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v prípade vyhlásenia II.  
     situačného stupňa zvolať riadiacich zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy:  

• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy 
• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, oddelenie správy vnútornej prevádzky 

a krízového riadenia  
• Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
• Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát  
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
• Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice  
a vytvoriť krajský štáb zimnej údržby ciest. 

Hlasovanie:                  za: 49   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 14 - Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil majetkový prevod 
v katastrálnom území Krušinec, kde obec Krušinec ponúkla PSK na odpredaj pozemky pod 
cestnou komunikáciou spravovanou PSK. Ide o výmeru 0,5 ha. Kúpna cena je 1 euro. Materiál 
schválila komisia správy majetku a komisia dopravy.                                                                          
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Krušinec, 091 01 Krušinec 
67, IČO: 00 330 647, zapísaného na LV č. 306, k. ú. Krušinec, a to: 
- pozemok, parcelné číslo KN E 327/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 5427 m2 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách 
v znení neskorších predpisov na parcely EKN 327/1, 327/3, 338/1, 338/5 v prospech 
oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a. s., IČO: 36570460, Komenského 
50, 042 48 Košice, spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere 
vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, 
modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a jeho 
pásma ochrany vodovodných prípojok vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení 
a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a 
iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky verejného vodovodu vrátane 
potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, ak to po 
predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo užívateľ, umiestňovať na 
nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom stave v rozsahu 
vyznačenom geometrickým plánom č.92/2014 overeným pod č. G 1-144/2015 podľa Z 
825/2016. 
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 
celkovú kúpnu cenu 1,00 €.  
Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský upozornil prítomných, že ďalším bodom sú prípady hodné 
osobitného zreteľa, teda je potrebných 38 hlasov. Požiadal poslancov PSK, aby zvážili svoj 
odchod z rokovacej miestnosti, resp. vrátili sa do rokovacej miestnosti. 
 
 

K bodu 15 - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, informoval prítomných, že body 15A, B, C, F, G, H predstavujú 
obstarávania, kde PSK prevádza majetok za kúpnu cenu 1 euro na jednotlivé obce - Nižný 
Hrabovec, Marhaň, Záborské, Tovarné, Abrahámovce a mesto Stará Ľubovňa ako prípady 
hodné osobitného zreteľa. Ide o pozemky, ktoré budú vlastne slúžiť ako chodníky v správe 
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mesta, obce, alebo sa tieto chodníky vytvoria na definovaných výmerách. Prípad hodný 
osobitného zreteľa je vlastne vo vzniku verejnoprospešného produktu, o ktorý sa bude starať 
obec. V bode 15E je zámena pozemkov medzi obcou Cernina a PSK, ktorý prevádza 0,1 ha na 
obec Cernina za účelom výstavby chodníka. Obec Cernina odovzdáva PSK pozemky pod 
telesom cesty, ktorú spravuje PSK. Celková sumarizácia je nasledovná, PSK odovzdáva do 
správy obcí 1 ha. Do svojho majetku získava plochu pod cestami o výmere 2 ha. Hlasovanie 
o jednotlivých bodoch by malo byť samostatné. Materiály prerokovala komisia správy majetku 
a komisia dopravy so súhlasným odporúčaním pre zastupiteľstvo. Predseda PSK Majerský 
zdôraznil, že v jednotlivých obciach dochádza k zvýšeniu bezpečnosti chodcov budovaním 
chodníkov pri cestách v správe PSK.  
Diskusia k bodom 15A – 15H: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie k bodu 15A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05   
             Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2  tohto uznesenia 
B.2 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK zapísaného na LV č. 1744, k. ú. Nižný 
Hrabovec, a to: 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 1159/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4074 
m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy: bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407, IČO: 
00332593, za kúpnu cenu 1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Nižný Hrabovec je vlastníkom stavieb miestnej komunikácie a chodníka nachádzajúcich 
sa na pozemku KN C 1159/1. Obec plánuje rekonštrukciu chodníka na uvedenej parcele 
a potrebuje dokladovať majetkový vzťah k pozemku pod stavbou. 

Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 15B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e, 
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
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B. s c h v a ľ u j e 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05  Prešov,  
             IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK zapísaného na LV č. 211, k. ú. 
Marhaň: 
- pozemok registra C KN, par. č. 373/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 125 m2, 
- pozemok registra C KN, par. č. 373/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 38 m2, 
zapísaného na LV č. 1280, k. ú. Marhaň: 
- pozemok registra C KN, par. č. 375/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 64 m2, 
- pozemok registra C KN, par. č. 373/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 52 m2, 
- pozemok registra C KN, par. č. 373/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 528 m2, 
zapísaného na LV č. 1651, k. ú. Marhaň: 
- pozemok registra C KN, par. č. 375/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1714 m2 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 
  Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 2521 m2. 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Marhaň, 086 45 Marhaň 36, IČO: 00322377, za kúpnu cenu 
1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Marhaň si kúpou pozemkov od Prešovského samosprávneho kraja majetkovoprávne 
vysporiada pozemky pod existujúcimi chodníkmi a zároveň nadobudne pozemky, na ktorých 
plánuje výstavbu nových chodníkov. Výstavbou nových chodníkov sa zvýši ochrana 
a bezpečnosť chodcov pri cestách III. triedy. Chodníky majú verejnoprospešný účel a budú 
slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 

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

 
Návrh na uznesenie k bodu 15C: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e, 
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05  Prešov,  
             IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 

znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, k. ú. Záborské, a to: 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1585/15, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 396 m2, 
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 odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1585/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 15481 m2 a pozemku registra C KN, parcelné číslo 1585/5, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 9439 m2, zapísaného na LV č. 1399, geometrickým plánom č. 
70/2019 vyhotoveným MMERA, s. r. o., Padlých hrdinov 3A, 080 05 Prešov, IČO: 45640807, 
úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor dňa 03.07.2019 pod číslom G1-
1164/19; 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Záborské, 082 53 Záborské 39, IČO: 00328014, za kúpnu 
cenu 1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Záborské plánuje na novovytvorenom pozemku KN C 1585/15 vystavať chodník v rámci 
stavby „Záborské, chodníky 1. etapa“. Výstavbou chodníka sa zvýši ochrana a bezpečnosť 
chodcov pri ceste III/3446. Chodník má verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom 
a návštevníkom obce. 

             Hlasovanie:       za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 15E: 
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.2.1 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 PSK, Jesenná 14, 080 05  Prešov, 

IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2.1 tohto uznesenia 
B.2 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a obcou Cernina, 090 16  Cernina 
65, IČO: 00330388, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery pozemkov 
nasledovne: 

B.2.1   Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Cernina nadobúda nehnuteľný majetok,  
           a to: 

- novovytvorené pozemky registra C KN: 
-  parcelné číslo 310/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 391 m2, 
-  parcelné číslo 310/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 120 m2,   
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 310, zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 15144 m2, zapísané na LV č. 173 v k. ú. Cernina, geometrickým plánom č. 
35247568-29/2019-2 vyhotoveným Michalom Zelizňakom – GEOS, Svidník, IČO: 35247568, 
úradne overeným Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor dňa 23.05.2019 pod číslom 
G1-104/19, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 310/2, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 605 m2,  
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 310, zastavaná plocha a nádvorie o 
celkovej výmere 15144 m2, zapísaný na LV č. 173 v k. ú. Cernina, geometrickým plánom č. 



26 
 

35247568-29/2019-1 vyhotoveným Michalom Zelizňakom – GEOS, Svidník, IČO: 35247568, 
úradne overeným Okresným úradom Svidník, katastrálny odbor dňa 16.05.2019 pod číslom 
G1-103/19. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  
Z-456/2010 - Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 
10 ods. 1 až 5 zákona NR SR č. 656/2004 Z. z., ktoré spočíva v práve vstupu na pozemok - 
parcelu č. C-KN 310 za účelom zabezpečenia prevádzky, údržby a opráv energetických 
zariadení v rozsahu podľa GP č. 112/2009 vyhotoveného firmou GEOS Košice, s. r. o, v 
prospech oprávneného Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO:36 599 361, ako vlastníka elektrického VN vedenia. 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 1 116 m2. 

B.2.2   Obec Cernina odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do správy 
            Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, nehnuteľný majetok zapísaný na  
            LV č. 1, k. ú. Cernina, a to:  

- pozemok registra C KN parcelné číslo 161/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12988 m2, 
- pozemok registra C KN parcelné číslo 161/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6917 m2, 
spoluvlastnícky podiel 1/1  
ťarchy: bez zápisu 

  Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 19905 m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Majetkovoprávnym vysporiadaním formou zámeny pozemkov sa sleduje verejný účel. Chodníky 
vystavané obcou Cernina pri ceste III/3523 na pozemkoch vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja budú prevedené do vlastníctva obce Cernina a pozemky vo vlastníctve obce 
Cernina, ktoré sa nachádzajú pod cestou III/3518, prejdú do vlastníctva Prešovského 
samosprávneho kraja. Predmetné pozemky budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem).  

             Hlasovanie:       za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 15F: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
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 v správe Správy a údržby ciest PSK, k. ú. Tovarné, a to: 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 439/6, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 435 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 686/2, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 895 m2, 
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 439/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 21 407 m2 a pozemku registra C KN, parcelné číslo 686, zastavaná plocha 
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a nádvorie o celkovej výmere 3 732 m2, zapísaných na LV č. 647, k. ú. Tovarné, geometrickým 
plánom č. 63/2019 vyhotoveným GP - 3, s. r. o., Jesenná 1, 080 05  Prešov, IČO: 36449792, 
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor dňa 4. 6. 2019 pod 
číslom G1-230/2019; 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné, 094 01 Tovarné 4, IČO: 00332887, za kúpnu cenu 
1,00 €.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Tovarné plánuje na novovytvorených pozemkoch KN C 439/6 a KN C 686/2 vystavať 
chodník v rámci stavby „Výstavba chodníkov pre peších a cyklistov v extraviláne obce 
Tovarné“. Výstavbou chodníka sa zvýši ochrana a bezpečnosť chodcov a cyklistov pri ceste 
II/558. Chodník má verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 

            Hlasovanie:       za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 15G: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1       odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 

kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
                v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
                prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s     
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku v k. ú. Abrahámovce, a to: 
- novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 523/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 384 m2, 
- parcelné číslo 523/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 412 m2, 
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 523/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 1269 m2, pozemku registra C KN, parcelné číslo 507/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 7267 m2 a pozemku registra C KN, parcelné číslo 523/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 1727 m2, zapísaných na LV č. 500, k. ú. 
Abrahámovce, geometrickým plánom č. 077/2019 vyhotoveným Ing. Jana Zentková, Poprad, 
IČO: 43167683, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálny odbor dňa 1. 8. 
2019 pod číslom G1 470/19. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

   Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 796 m2. 
   do vlastníctva kupujúceho – Obec Abrahámovce, 059 72 Abrahámovce 56, IČO: 00326101,    
   za kúpnu cenu 1,00 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Abrahámovce nadobudne kúpou od Prešovského samosprávneho kraja pozemky, na 
ktorých plánuje výstavbu nového chodníka v obci. Výstavbou chodníka dôjde k zvýšeniu 
bezpečnosti cestnej premávky a ochrane chodcov pohybujúcich sa v súčasnosti po ceste II/536. 
Chodník bude mať verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 
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            Hlasovanie:       za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 15H: 
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 zariadenia sociálnych služieb Domov pre seniorov, 
             Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2        v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
              v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
               prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 3301 v 
k. ú. Stará Ľubovňa, a to: 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 3014/362, ostatná plocha o výmere 40 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, 
IČO: 00 330 167, za kúpnu cenu 1,00 €.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Mesto Stará Ľubovňa nadobudne kúpou od Prešovského samosprávneho kraja pozemok tvoriaci 
súčasť prístupovej cesty – verejné priestranstvo pre obyvateľov miestnej časti a zároveň bude 
tento pozemok spravovať a udržiavať. 

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

K bodu 16A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
predkladá nájom nehnuteľného majetku v katastrálnom území Orkucany v meste Sabinov, kde 
prebieha výkup pozemkov a príprava na výstavbu cesty I. triedy (severný obchvat Sabinova). 
Z nej sa bude vytvárať aj cesta, ktorá sa stane majetkom PSK, a to privádzač smerom na 
existujúcu starú cestu. Na tento majetok sa nerobí kúpna zmluva. Pozemky budú užívané 
formou nájmu dodávateľom stavby Slovenskou správou ciest. Ako ročný nájom ponúka PSK 
ocenenie znaleckým posudkom vo výške 41 781 eur. Princíp hodný osobitného zreteľa je v tom, 
že PSK prenajíma majetok iba konkrétnemu nájomcovi - Slovenskej správe ciest na dobu 
jedného roka.  
Diskusia:  
Poslanec Bochňa požiadal predkladateľa, aby v zmluve bola klauzula o uvedení pozemku do 
pôvodného stavu po vrátení. Ing. Grešš dodal, že takéto klauzuly sú štandardnou podmienkou 
nájomných zmlúv.  
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475,  
do nájmu nájomcu - Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 
19 Bratislava, rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií 
SR, a to: 
časť pozemkov zapísaných na LV č. 109, k. ú. Orkucany, obec Sabinov, je odčlenená 
geometrickým plánom č. 36465372-044-3-2015 na dočasný záber pozemkov vyhotoveným 
spoločnosťou  GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o., Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 36 465 
372 a pozemky zapísané na LV č. 1084, k. ú. Orkucany, obec Sabinov, budú prenajaté v celosti  
za nižšie uvedených podmienok: 
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LV č. Register Parcela Diel 
Dočasný 
záber/m2 

Ročné 
nájomné 
za 1 m2  
v eur 

 Nájomné 
za celý 

DZ v eur 

Vlastnícky 
podiel 

Nájomné 
za čas 

nájmu za 
vl. podiel 

1084 KNC 157/7  2543 0,374 951,082 1/1 951,082 
1084 KNC 157/8  438 0,374 163,812 1/1 163,812 
1084 KNC 157/9  6001 0,374 2244,374 1/1 2244,374 
1084 KNC 701/15  1822 0,535 974,77 1/1 974,77 
1084 KNC 702/14  701 0,535 375,035 1/1 375,035 
1084 KNC 702/16  1053 0,535 563,355 1/1 563,355 
1084 KNC 702/18  1153 0,535 616,855 1/1 616,855 
1084 KNC 702/20  310 0,535 165,85 1/1 165,85 
1084 KNC 702/21  911 0,535 487,385 1/1 487,385 
1084 KNC 702/24  138 0,535 73,83 1/1 73,83 
1084 KNC 709/4  50 0,773 38,65 1/1 38,65 
1084 KNC 709/5  137 0,773 105,901 1/1 105,901 
1084 KNC 709/6  10 0,773 7,73 1/1 7,73 
1084 KNC 709/8  112 0,773 86,576 1/1 86,576 
1084 KNC 709/9  307 0,773 237,311 1/1 237,311 
1084 KNC 709/10  66 0,773 51,018 1/1 51,018 
1084 KNC 710/17  15342 0,773 11859,366 1/1 11859,366 
1084 KNC 710/18  54 0,773 41,742 1/1 41,742 
1084 KNC 714/13  936 0,535 500,76 1/1 500,76 
1084 KNC 714/15  119 0,535 63,665 1/1 63,665 
1084 KNC 714/22  1 0,654 0,654 1/1 0,654 
1084 KNC 721/57  217 0,654 141,918 1/1 141,918 
1084 KNC 721/59  64 0,654 41,856 1/1 41,856 
1084 KNC 721/60  47 0,654 30,738 1/1 30,738 
1084 KNC 721/61  9 0,654 5,886 1/1 5,886 
1084 KNC 721/62  341 0,654 223,014 1/1 223,014 
1084 KNC 721/63  23 0,654 15,042 1/1 15,042 
1084 KNC 721/66  5718 0,654 3739,572 1/1 3739,572 
1084 KNC 753/3  124 0,654 81,096 1/1 81,096 
109 KNC 157/1 30 985 0,374 368,39 1/1 368,39 
109 KNC 606 17 283 0,773 218,759 1/1 218,759 
109 KNE 1331/1 29 1924 0,535 1029,34 1/1 1029,34 
109 KNE 1331/1 41 5450 0,654 3564,3 1/1 3564,3 
109 KNE 1331/1 42 71 0,535 37,985 1/1 37,985 
109 KNE 1332/1 25 69 0,535 36,915 1/1 36,915 
109 KNE 1332/1 27 126 0,535 67,41 1/1 67,41 
109 KNE 1332/1 32 13 0,535 6,955 1/1 6,955 
109 KNE 1332/1 35 205 0,535 109,675 1/1 109,675 
109 KNE 1332/1 36 116 0,535 62,06 1/1 62,06 
109 KNE 1332/1 39 20 0,535 10,7 1/1 10,7 
109 KNE 1333/1 47 944 0,654 617,376 1/1 617,376 
109 KNE 1333/1 48 12 0,654 7,848 1/1 7,848 
109 KNE 1341/2 24 3758 0,535 2010,53 1/1 2010,53 
109 KNE 1341/2 31 3495 0,773 2701,635 1/1 2701,635 
109 KNE 1341/2 34 1610 0,535 861,35 1/1 861,35 
109 KNE 1344 14 1934 0,773 1494,982 1/1 1494,982 
109 KNE 1344 15 31 0,773 23,963 1/1 23,963 
109 KNE 1344 23 505 0,773 390,365 1/1 390,365 
109 KNE 1348 3 53 0,535 28,355 1/1 28,355 
109 KNE 1348 5 276 0,535 147,66 1/1 147,66 
109 KNE 1350/1 4 175 0,535 93,625 1/1 93,625 
109 KNE 1350/1 6 581 0,535 310,835 1/1 310,835 
109 KNE 1350/1 22 36 0,535 19,26 1/1 19,26 
109 KNE 1350/2 13 1667 0,535 891,845 1/1 891,845 
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109 KNE 1350/2 21 3298 0,535 1764,43 1/1 1764,43 
109 KNE 1353/4 16 4 0,773 3,092 1/1 3,092 
109 KNE 1355 7 1378 0,535 737,23 1/1 737,23 
109 KNE 1355 10 318 0,535 170,13 1/1 170,13 
109 KNE 1355 11 159 0,535 85,065 1/1 85,065 
109 KNE 1355 12 1 0,535 0,535 1/1 0,535 
109 KNE 1357 2 38 0,535 20,33 1/1 20,33 

 
Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená v znaleckom posudku č. 55/2018, ktorý dňa 
14. 8. 2019 vyhotovila Ing. Beáta Serbinová, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné 
stavby, odhad hodnoty nehnuteľností, ev. č. znalca 913075.  
Účel nájmu: realizácia líniovej stavby -  cesty „I/68 Sabinov, preložka cesty“, ktorej je nájomca 
investorom a budúcim stavebníkom. 
Doba nájmu: doba určitá a to na jeden rok, t. j. dvanásť mesiacov. Doba nájmu začína plynúť 
odo dňa začatia stavebných prác na líniovej stavbe. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – cesty 
„I/68 Sabinov, preložka cesty“, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju 
regiónu.   

            Hlasovanie:       za: 48   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
uviedol predmet nájmu nehnuteľného majetku - bývalej koniarne v historickej budove Solivaru. 
PSK prenajímal tento objekt združeniu Veterán klub Šariš, s ktorým ukončil nájom. Možnosť 
spolupráce ponúkol nový subjekt PRO COMMUNIO, o. z., ktoré sa zaoberá službou budovania 
dobrých cezhraničných vzťahov s Poľskom a Ukrajinou a dlhodobo pôsobí v tejto oblasti. 
Ústnym sľubom dostal príležitosť zrekonštruovať tento objekt z Nórskych fondov. Túto 
ponuku deklaroval PSK aj písomne. Po zvážení osobných rokovaní a komisie správy majetku 
predkladá zastupiteľstvu návrh o prenájme daného pozemku s budovou, ktorá si vyžaduje 
kompletnú rekonštrukciu. Nájomca by mal prenajatý objekt zrekonštruovať do 7 rokov, 
zabezpečiť tam verejnoprospešnú činnosť a súčasne dodržať stály záväzok k tejto budove daný 
mestom Prešov, čo je sprevádzkované múzeum čipky v týchto priestoroch. Dôvodom hodným 
osobitného zreteľa je možnosť zrekonštruovať objekt národnej kultúrnej pamiatky v súlade so 
zákonom č. 49/2002 Z. z. s následným využitím na verejnoprospešné účely, a to podporu 
voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva regiónu 
zriadením múzea paličkovej čipky. 
Diskusia:  
Poslanec Benko dodal, že k tejto stavbe sa už vyjadrovali poslanci na zasadnutí výboru 
mestskej časti. VÚC to bral ako prebytočný majetok a dal ho mestu Prešov. Niekto má záujem 
o túto budovu a vracia sa to naspäť do zastupiteľstva. Chcel vedieť čo ďalej vzhľadom na mesto 
Prešov. Vie o liste zaslanom mestu Prešov a k tejto veci sa vyjadroval výbor mestskej časti aj 
poslanci. Predpokladal, že táto vec bude predložená do komisie majetku pri MsZ v Prešove. 
Spýtal sa, či sa to teraz niekde stoplo. Ing. Grešš odpovedal, že PSK disponuje informáciami 
a sú to fakty, že mesto Prešov nemá záujem prevziať tento majetok do svojej správy, a preto je 
predložený tento ucelený materiál Zastupiteľstvu PSK. Môže to preveriť, ale podľa jeho 
reálnych informácií je to tak. Poslanec Benko doplnil, že mesto ešte nepovedalo, či má záujem 
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alebo nie. Nevie o definitívnej odpovedi mesta Prešov, že nemá záujem. Asi má VÚC nového 
záujemcu, pozastavil stanovisko resp. list zaslaný mestu a záležitosť sa vracia späť na PSK. 
Poslanec Paľa upresnil, že tento objekt má na liste vlastníctve zapísané predkupné právo  mesta 
Prešov, ale teraz sa rieši záležitosť nájmu. Predseda PSK Majerský povedal, že Zastupiteľstvo 
PSK teraz rieši nájom pre iného záujemcu a nie predaj. Ak by išlo o predaj, PSK by túto 
nehnuteľnosť musel ponúknuť mestu Prešov. Poslankyňa Turčanová poznamenala, že 
v prípade, ak sa PSK rozhodne túto nehnuteľnosť predať, mesto Prešov si uplatní predkupné 
právo. 
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, 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 3110, k. ú. Solivar, a to: 
- pozemok: parcela registra C KN č. 1984 o výmere 719 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria    
- stavba: múzeum, súpisné číslo 510, na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna 

pamiatka) 
ťarchy:  V 1270/2000 – Predkupné právo pre mesto Prešov - PVZ 110/01 
do nájmu nájomcu – PRO COMMUNIO, o. z., IČO: 42027624, za nižšie uvedených 
podmienok:  
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatú časť 
 roka). 
Účel nájmu:  
- zriadenie a prevádzkovanie integrálneho viacúčelového centra (centrum dialógu a rodiny) 

so zameraním na vzdelávanie mládeže v oblasti kultúrneho a duchovného dedičstva kraja, 
workshopy, výstavy, konferencie, podpora voľnočasových aktivít, prezentácia kultúrneho  

   dedičstva regiónu 
- zriadenie a prevádzkovanie múzea paličkovej čipky a ďalšie umelecké aktivity. 
Doba nájmu: doba určitá 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
Nájomca sa zaväzuje do 7 rokov, v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o  ochrane pamiatkového 
fondu, prenajatý nehnuteľný majetok zrekonštruovať. 
Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s predmetom 
nájmu (najmä: obnova, ochrana a komplexná rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a 
prevádzka objektu, poistenie nehnuteľností, úhrada dane z nehnuteľností, náklady spojené so 
zriadením a prevádzkovaním múzea paličkovej čipky). 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky v 
súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – podporu 
voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva regiónu 
(v priestoroch zriadi múzeum paličkovej čipky).  

            Hlasovanie:       za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 17 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
99/2018 zo dňa 27. 8. 2018: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu 
PSK, predkladá zmenu daného uznesenia k žiadosti o nenávratný finančný príspevok na 
vypracovanie Nízkouhlíkovej stratégie PSK. Pri identifikácii predpokladanej hodnoty zákazky 
v septembri bolo zistené, že je mierne vyššia ako pôvodne deklarovaná v uznesení č. 99/2018. 
Predloženým návrhom sa vypúšťa pôvodný text 3. bodu a nahrádza sa nasledovným textom: 3. 
Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK. Výška celkových oprávnených 
výdavkov projektu je stanová v objeme 300 000 eur, 5 %-né spolufinancovanie v objeme 15 000 
eur. 4. Financovanie neoprávnených výdavkov v maximálnom objeme 22 192 eur z rozpočtu 
PSK. Je to kľúčový dokument, ktorý v ďalšom období umožní PSK žiadať o NFP na zdroje, 
ktoré budú v budúcom programovacom období vo veľkom rozsahu podporovať energetickú 
efektivitu, hospodárenia s energiami a znižovanie CO2, čo deklarovali viaceré odborné 
diskusie.                                                                                       
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     m e n í   a   d o p ĺ ň a    uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 99/2018 zo dňa 27. 8. 2018 k návrhu na spolufinancovanie projektu 
„Nízkouhlíková stratégia Prešovského samosprávneho kraja“ v rámci OP KŽP, kód 
výzvy OPKZP-PO4-SC441-2018-39, v časti schvaľuje nasledovne: 
vypúšťa sa text v bode 3.: 
výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa v sume 15 000,00 eur (5 
%), ktorá je stanovená zo sumy celkových oprávnených výdavkov projektu t. j. 300 000,00 eur. 
a nahrádza a dopĺňa sa textom: 
3. Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK. Výška celkových oprávnených 
    výdavkov projektu je stanová v objeme 300 000 eur, 5 %-né spolufinancovanie v objeme 15 000 
    eur.  
4. Financovanie neoprávnených výdavkov v maximálnom objeme 22 192 eur z rozpočtu PSK. 
1. a 2. bod uznesenia ostáva nezmenený. 

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

K bodu 18 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci projektu Zvýšenie počtu žiakov SPŠ elektrotechnickej 
v Prešove na praktickom vyučovaní: Podľa slov Ing. Grešša, vedúceho 
odboru majetku a investícií Úradu PSK, v rámci tohto projektu IROP boli identifikované 
skryté vady a nepredpokladané výdavky. Nebude rozoberať položky detailne, lebo boli celkom 
kvalitne spracované a skôr čaká otázky v diskusii. Potrebný schválený objem nadlimitných 
výdavkov je vo výške 54 164,06 eur s DPH. Poďakoval projektantom, lebo v rámci možností 
sa snaží vyhovieť požiadavkám poslancov o transparentnosť dôvodu dofinancovania 
nadlimitných výdavkov daného projektu. Projektant Ing. Gmitro svojím spôsobom naznačil 
hranice vecného zdôvodňovania a osobne je vďačný za fotodokumentáciu a zvolený 
pedagogický prístup, kde definuje niečo, čo sa objavilo až po odkrytí, čo každá budova prináša 
a objavujú sa tu aj rozhodnutia, že treba prerobiť schody, ktoré nemajú efekt súvisiaci 
s projektom IROP, resp. nezvyšuje sa počet žiakov v rámci výzvy. Automaticky to musí byť 
neoprávnený výdavok a v rámci stavebného celku je evidentné, že si to okolnosti vyžadujú. 
Priznáva, že reálny pohľad priamo na stavbe je úplne iný ako má projektant alebo niekto, kto 
prichádza niekoľkokrát a možno vidí zvyšných 20 % vecí, ktoré si vyžadujú dodatočné 
navyšovanie. To sa stalo aj v tomto prípade. Je to typický príklad toho, čo život prináša. 
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Diskusia:  
Poslanec Hrabčák v prvom rade poďakoval za konečne spracovaný materiál prác naviac od 
zhotoviteľa, ktorý stavbu realizuje. Projektant alebo zhotoviteľ konštatuje, že niektoré práce 
nebolo možné predvídať. Pokiaľ projektant navrhne vysekanie nejakej keramickej dlažby, 
automaticky sa počíta s opravou poteru pod dlažbou, ktorá sa nedá vysekať bez poškodenia 
poteru. Je to vidieť na fotkách v materiáli. Nesúhlasí s tým, lebo to nie je nepredpokladaný 
výdaj. V projektoch, ktoré rieši, automaticky počíta s opravou poteru, lebo sa to nedá ináč 
urobiť. V súvislosti s keramickými obkladmi treba povedať, že projektant si pri preberaní celej 
stavby vie premerať vodováhou a zhodnotiť, či podklad pod budúci keramický obklad je treba 
vyrovnať alebo nie. Tepelná izolácia vo forme dosiek Nobasil nie je v dostatočnej hrúbke, je 
rôzna v polovom priestore, ktorý si vedel pozrieť projektant aj pred začatím prác na projektovej 
dokumentácii, lebo tepelná izolácia nebola zakrytá. Poukázal na malý detail, že počas 
zateplenia bolo zistené, že vonkajší drevený pohľad vykazuje známky poškodenia, to musel 
vidieť počas prípravy projektovej dokumentácie. Osobne za tento materiál zahlasuje, ale ide o 
také hranie sa so slovíčkami. Všetky uvedené veci v materiáli sú aspoň spracované v obrazovej 
forme a dopísané textom. Bude sa opakovať, ale aj v tomto výstupe treba dbať na kvalitné 
spracovanie projektovej dokumentácie. Poslanec Damankoš nejde polemizovať s poslancom 
Hrabčákom. Je členom Rady školy pri SPŠ elektrotechnickej v Prešove. Ako poslanec za okres 
Prešov bol pozvaný na poslanecký prieskum za účasti asi 20 ľudí od projektantov, realizátorov 
až po poslancov. Všetko bolo vysvetlené. Vypytoval sa na podobné veci a chce niektoré 
vysvetliť. Možno netreba pochybovať, netreba byť skeptický, ale v určitom čase treba 
jednoducho uveriť tomu, že veci sa dejú tak, ako sa dejú. Prekvapuje ho samotná skutočnosť, 
že stavba bola postavená v 60-tych rokoch a škola ani zriaďovateľ nemá projektovú 
dokumentáciu. Je to preňho veľmi zvláštne. Pýtal sa projektanta aj na zateplenie, jednoducho 
tam nebolo možné prísť a ak by to vtedy odkrýval, urobil by tam dieru alebo sondu a škole by 
vznikli náklady, ktoré do toho nechceli dávať. Nikoho nenapadlo, že niekto zateplí budovu 
niekedy v 70-tych rokoch takým spôsobom, že na okraj niečo dá a do prostriedku nič. Minule 
na SPŠ strojníckej v Prešove videl zle prevedené práce. Nie je rozpočtár.  Na poslaneckom dni 
videl veci, ktoré je naozaj potrebné dorobiť. Je tu možno iný metodický problém. PSK 
nerekonštruuje budovy organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK systémovo, aspoň 
doteraz to tak nebolo. Vždy je to nejaká výzva, nejaký projekt, ktorý sa pripraví tak, aby bol vo 
výzve schválený. Vyčlenia sa veci, ktoré sa tam jednoducho nedajú, lebo nie sú oprávneným 
výdavkom. Reálna potreba na rekonštrukciu nejakej stavby je 1 mil. eur, projekt dáva 750 000 
eur, treba počítať s tým, že zvyšných 250 000 eur bude potrebné dať na odstránenie ďalších 
chýb poteru, pivnice, strechy atď. Sám sa zamyslel nad možnosťou riešenia. Obáva sa, že len 
dôsledným sledovaním per parte z každej jednej stavby. Nepodozrieval by a priori každého 
projektanta, treba to kontrolovať. Je rád, že na odbore majetku a investícií beží proces 
pasportizácie budov a všetko sa dáva do poriadku. V tomto smere chce vyjadriť podporu Ing. 
Greššovi a pracovníkom odboru. SPŠ elektrotechnickú v Prešove treba podporiť, aby sa stavba 
ukončila a nedorábali sa veci niekoľkokrát. Predseda PSK Majerský sa spýtal poslanca 
Damankoša, či je materiál celkom dobre spracovaný. Poslanec Damankoš to potvrdil. 
Poslanec Hrabčák doplnil, že platí jedna zásada, dôveruj ale preveruj.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej 
školy  elektrotechnickej  v  Prešove  na  praktickom vyučovaní“ – stavebné práce v objeme  
54 164,06 eur s DPH. 

            Hlasovanie:       za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 19 – Revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku a výstavba Školy umeleckého priemyslu v Kežmarku:   

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedol, že názov tohto bodu je 
zároveň základným názvom projektu, ktorý obsahuje dve základné myšlienky. Investorský 
príbeh trvajúci rok a pol priviedol vedenie PSK znova do areálu existujúceho gymnázia. Po 
rokovaní s poslancami okresu Kežmarok o tom, čo sa v ňom dá zrealizovať, došlo 
k vizuálnemu prevedeniu s dopracovaním pripomienok z diskusií a niektorých dostupných 
informácií, ktoré budú rámcovať novú nájomnú zmluvu. Pri gymnáziu je reálne možné vytvoriť 
hmotu, ktorá mu doplní chýbajúce časti a to spoločné priestory o ploche asi 600 m2 na prízemí, 
ale môže vzniknúť aj nová škola. To v podstate odobrili poslanci okresu Kežmarok resp. mesto 
Kežmarok a hlavne pamiatkový úrad. Túto hmotu reálne ovplyvňoval krajský úrad cez 
zodpovedných pracovníkov za mesto Kežmarok. Dá sa tam vytvoriť samotná vsuvka v hornej 
časti s ateliérmi a kmeňovými triedami strednej školy, kompletne novou telocvičňou nie 
veľkých rozmerov, zdravým funkčným priestorom tiahnucim sa až k vstupu do starej budovy. 
Tento priestor predstavuje tých 600 m2, kde môže vzniknúť výdajné miesto na stravu ale aj 
konferenčné priestory, ktoré budú môcť byť využívané aj externe. Táto časť je vlastne zázemím 
pre fungovanie polyfunkčných priestorov na prízemí, budú vytvorené aj hore. Mal by tam byť 
objekt vybavený výťahom, čiže plne bezbariérový. Celý princíp obsadenia tohto objektu je 
v tom, že starú budovu neprekrýva, ale vytvára prehľadné miesto. Vznik tejto hmoty prebehol 
v prvom mesiaci, následne bolo oslovené mesto Kežmarok s tým, či PSK spĺňa podmienky 
rozsahu zastavanosti, lebo objekt sa nachádza v pamiatkovom chránenom území. V rámci 
metodiky sa reálne zabralo 38 % zastavanej plochy. Normatív pre centrum Kežmarku je 50 %, 
čiže aj po formálnej stránke bola táto podmienka splnená. Mesto to deklarovalo cez stavebný 
úrad vyjadrením súhlasného stanoviska k územnoplánovacej dokumentácii. Stavebná komisia 
mesta Kežmarok videla prezentáciu a podporila ju súhlasným stanoviskom. Následne 
prezentoval vizuálne prevedenie grafickej časti predmetného objektu. Prezentácia predstavuje 
aj výšku rámcového ocenenia prípadných nákladov, ak sa celý tento projekt zrealizuje. 
Dosahuje hodnotu 5,8 mil. eur, ktorá obsahuje aj rozpočtovú rezervu a jednoznačne definuje 
stavebné celky, ktoré by mali byť zrealizované. Nemalá suma bude vložená do starého 
historického objektu. Plánovaný náklad je asi 700 eur na m2, čo vytvára hodnotu 1,7 mil. eur 
s DPH. V závislosti od dobrého gazdovania sa táto suma môže znížiť na základe výberu 
materiálov a rozsahu komplexnej rekonštrukcie. Malo by dôjsť k rekonštrukcii kanalizácie, 
elektrických rozvodov, čiže historicky by to malo byť niečo, čo zabezpečí plnú funkčnosť 
objektu na najbližších 50 rokov. Zvyšné zdroje do sumy 5,8 mil. eur budú využité na prístavbu, 
ktorá bude vo vlastníctve PSK. Bude postavená so súhlasom nájomcu a na liste vlastníctva bude 
zaťažená vecným bremenom práva prechodu a užívania tohto objektu, ak by sa PSK po 50 
rokoch, ktoré predstavujú dobu nájmu, nedohodol s užívateľom gymnázia na prevádzkovaní 
školského zariadenia v budúcnosti. Teda PSK ponúka evanjelickej cirkvi v Kežmarku 50-ročný 
nájom, ten je schválený presbyterskou radou. Určili si aj cenu nájmu. Pôvodne ponúkaných 
16 000 eur PSK, navýšili na 25 000 eur. Navrhol zatiaľ akceptovať túto sumu za podmienky, 
že nájomná zmluva bude obsahovať zrejmý mechanizmus, ktorý zabezpečí, že amortizácia 
hmoty vloženej z nových zdrojov do starej budovy sa bude vyčísľovať a po 50 rokoch nebude 
nulová. Bude určená výpočtom po vzájomnej dohode. Odhad je, že na konci bude ešte 400 000 
eur, ktoré nebudú vyplatené. Čiže majetok PSK bude aj v hmote v cudzom majetku, čo je 
delikátna vec, ale to si trúfa právne zvládnuť v najbližších mesiacoch diskusiou s právnymi 
zástupcami PSK a evanjelickou cirkvou. Táto investícia by mala byť bezpečná tak pre PSK, 
teda pre to, čo tam postaví a bude jeho, ako aj pre to, čo kvázi nalepí na steny nájomcu. V rámci 
doterajších skúseností PSK aj jeho právnych expertov, PSK vytvorí primeraný vyvážený 
partnerský vzťah. Tento projekt si vyžaduje partnerstvo. Je to jediný reálne možný spôsob do 1 
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– 2 rokov zabezpečiť a zrealizovať formou výstavby cieľ manažmentu školstva v Kežmarku, 
a to zachovanie gymnázia v kvalitných priestoroch čo najskôr. Žiada o hlasovanie 
zastupiteľstva v duchu, že PSK môže takto ďalej pokračovať v tomto projekte. Poslancov bude 
v ďalších mesiacoch informovať, ako sa pokročilo v tomto projekte a či je už v štádiu podpisu 
nájomnej zmluvy. Predseda PSK Majerský dodal, že vedenie PSK rok a pol rieši školstvo 
v Kežmarku. Na poslednom zasadnutí zastupiteľstva povedal, že PSK chce komplexne vyriešiť 
celé školstvo v okrese Kežmarok, nielen vyriešiť jednu alebo dve školy. Je to spôsob, akým sa 
dá dopracovať k slušnému vyriešeniu celej problematiky. Poďakoval všetkým 
zainteresovaným, ktorí sa zúčastnili rokovaní, evanjelickej cirkvi, ktorá dokázala urobiť veľa 
ústupkov, aby sa dalo dopracovať k tejto vzájomnej dohode a v konečnom dôsledku si 
neuplatňuje prefinancovanie zbúrania ich telocvične. Obidve strany došli k zdravému 
kompromisu a namiesto doterajších 49 000 eur za nájom dospeli k sume 25 000 eur za nájom 
bez uplatnenia nároku na prefinancovanie telocvične, ktorá bola jej majetkom. Zástupcovia 
evanjelickej cirkvi sú vždy pripravení na rokovania s právnikmi a ľuďmi z oblasti stavebníctva, 
teda PSK im nemôže prezentovať nejaké polopravdy a zavádzať ich. Každú jednu informáciu 
zo strany PSK si dôkladne preverili a následne dali schváliť presbyterskej rade. Podľa jeho 
osobného názoru ide o podobu tejto dohody, ktorá je akceptovateľná a v konečnom dôsledku 
pre žiakov v okrese Kežmarok výhodná. Odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený 
materiál. 
Diskusia: 
Poslanec Hrabčák poznamenal, že poslanci majú pred sebou materiál v celkovom objeme 6 
mil. eur. Niektoré školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK museli zaniknúť kvôli potrebnému 
dofinancovaniu ich prevádzky na úrovni 30 000 – 40 000 eur.  Predložený projekt je za 6 mil. 
eur. Keď vidí pred sebou rozpočtované stavebné objekty a uvedenú sumu 700 eur na m2 ako 
jednotkovú cenu za obnovu gymnázia, zdá sa mu to šialená suma a uvedené vedľajšie 
rozpočtované náklady tak isto. V rozpočte PSK môžu byť nerozpočtované položky, ale pokiaľ 
ide o projekt, všetky položky by mali mať jasne definovanú jednotkovú cenu, výmeru a pod. 
a nie všeobecne zadefinovaných 10 % z celkových predpokladaných na úrovni takmer pol 
milióna eur. Otázkou je, či PSK bude podporovať v budúcnosti aj ostatné okresy takto štedro. 
Pochádza z okresu Sabinov a z okresného mesta Sabinov, ktoré prišlo v minulosti o dve školy, 
ktoré možno nemali naplnenú dostatočnú kapacitu. V tomto prípade ide PSK vytvárať niečo 
nové. Celkovo sa mu projekt páči, ale náklady s ním spojené neúmerne zaťažia rozpočet PSK 
a následne potom aj prevádzka objektov nebude zadarmo. Preto je možno otázka na širokú 
diskusiu, či tento projekt áno alebo nie. Možno by bolo dobré vyhlásiť krátku prestávku, aby 
poslanci v rámci svojich klubov prediskutovali túto tému, teda či podporia alebo nepodporia 
tento projekt. Napr. v poslaneckom klube Dohoda pre región nie je celkom jednoznačná 
podpora tohto projektu. Možno by bolo dobré, aby predseda PSK vyhlásil krátku 10-minútovú 
prestávku, aby sa poslanci o tom mohli porozprávať aj neformálne. Poslanec Pčola 
pripomenul, že v podstate PSK odstúpil od projektu stredoškolského kampusu a rieši teraz tento 
projekt alebo školy, ktoré chce zveľadiť. To len na margo informácie spomínanej poslancom 
Hrabčákom. Ide o prvé rozpočtované náklady, následne bude spracovaná projektová 
dokumentácia. Zaujímal sa o riešenie projektu z časového hľadiska, ak ho zastupiteľstvo 
posunie ďalej. V roku 2020 by bola spracovaná projektová dokumentácia, v roku 2021 by boli 
v rozpočte PSK financie na realizáciu? Ing. Grešš odpovedal, že ambíciou PSK je v budúcom 
roku získať stavebné povolenie a reálne mať vysúťažených dodávateľov. Všetko závisí od 
spolupráce s mestom Kežmarok resp. celej logistiky. Výstavba by sa mala presunúť, teda 
hlavné čerpanie v roku 2021 a kolaudácia v roku 2022. Nie je to ľahký projekt. Samotná 
definícia jednotlivých rozpočtovaných položiek bude prvým zrkadlom toho, či je PSK schopný 
vypočuť kritiku jednotlivých požiadaviek poslancov, čiže za rozumnú cenu v rozumnom čase. 
To teraz nevie. Sú to reálne kubíkové objemy zo štúdie ocenené cez určitý režim. Nič lepšie 
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nevie teraz poslancom predložiť. PSK začal projekt riešiť v auguste. Uznesením zoberie 
zastupiteľstvo na vedomie predložený materiál, lebo v tejto chvíli nie sú k dispozícii presnejšie 
informácie, ale vie, že by nemali by byť prekročené. Už teraz diskutuje s projektantmi napr. 
o tom, či kachličky budú z Poľska resp. v akom objeme, kde bude použitý aký materiál a tam 
sa bude šetriť. Zmenšuje sa rozmer telocvične na nižšiu možnú efektívnu mieru a zisťuje sa, čo 
znamená znížiť o 20 m2 telocvičňu a či je to primeraná hodnota aj v nákladoch. Či z pohľadu 
50 rokov radšej nenechať väčšiu a zaplatiť tých 100 000 eur naviac. V najbližších mesiacoch 
prizýva všetkých poslancov k práci investičného tímu, ktorý bude tvoriť rozpočet a definíciu 
zadania a chce byť verejný. Tu niet čo stratiť. Chcel poslancom predložiť niečo čo má, lebo vo 
vzťahu voči evanjelikom je PSK zodpovedný za to, či bude môcť s nimi záväzne rokovať 
o takýchto podmienkach ako 25 000 eur ročne, čo nie je malá suma a podmienky zmluvy je 
potrebné nastaviť striktne. Z obidvoch strán sa bude vytvárať veľa obchodných postojov, čo 
nebude ľahké. Požiadal poslancov o prijatie tohto materiálu ako ďalšieho prirodzeného míľnika 
záväzného pokračovania PSK v príprave projektovej dokumentácie a v rokovaní o nájomnej 
zmluve. Uvedomuje si, že materiál nie je dokonalý, ale v tejto chvíli ho nevie pripraviť lepšie. 
Poslanec Ferenčák víta predložený materiál, lebo už niekoľko rokov sa rozpráva ako vyriešiť 
akútny havarijný stav situácie stredných škôl v okrese Kežmarok. Netreba spochybňovať, že 
niečo sa musí spraviť, lebo situácia je vážna už niekoľko rokov. Bol zámer vybudovať 
študentský kampus, ale rozhodnutím vedenia PSK sa upustilo od tejto myšlienky. Toto je 
predložené konkrétne riešenie po dvoch rokoch. Víta ho, lebo je k čomu sa vyjadriť. V prvom 
rade je to zámer a zastupiteľstvo dnes zoberie na vedomie, že sa vôbec ide niečo robiť. Mesto 
Kežmarok musí dotiahnuť niekoľko vecí v spolupráci s PSK. Mesto Kežmarok dalo pozitívne 
stanovisko k zámeru, nemá voči nemu žiadne pripomienky. Ako poslanec by uvítal komplexné 
riešenie všetkých škôl, lebo toto je riešenie len jednej. Bolo by dobré pripraviť aj riešenie 
hotelovej akadémie a školy umeleckého priemyslu, teda komplexné riešenie všetkých škôl, aby 
sa táto vec raz a navždy vyriešila. V tomto prípade stále zostáva otázka nájmu, ktorý treba 
doriešiť, aby znova nezostal na ťarchu týchto škôl, pretože ho hradili z vlastných zdrojov 
a potom sa dostávali do existenčných problémov. Dohodnutý nájom by mal zostať na PSK, 
ktorý by mal školy nechať žiť svojím životom a nezaťažovať ich ďalšími výdavkami. Tento 
projekt berie reálne ako veľkú objemovú štúdiu. Je potrebné spraviť ďalšiu dizajnovú 
a architektonickú štúdiu. Autormi tohto projektu sú mladí chlapci. Ide o novú firmu s obratom 
do 50 000 eur ročne, ako nástrel je dobrý. Je možné osloviť serióznejšie agentúry, ateliéry 
a spracovať teraz dizajn, aby budova zapadla do prostredia historického mesta Kežmarok, aby 
to nepokazil objem nejakej masy. Táto štúdia je pre 350 žiakov. Reálne dnes tieto dve školy 
navštevuje 380 žiakov. Treba sa znova zaoberať týmito údajmi a ak to nepôjde, tak pripraviť 
ďalšie riešenie. Zámerom mesta je vybudovanie kultúrneho strediska alebo domu. Vie si 
predstaviť spoluprácu s PSK, teda školy spojenej s kultúrou, mesto tam chce integrovať svoju 
umeleckú školu, môže tam byť doslova priestor umelcov. Mesto je v tomto smere otvorené. 
Požiadal o možno globálne riešenie, teda zlepšenie komunikácie PSK s mestom Kežmarok. 
PSK predložil materiál mestu Kežmarok, ktoré dalo vopred súhlasné stanovisko. Tento projekt 
by mal byť spoločným projektom PSK a mesta Kežmarok. Nemá byť len projekt PSK, ale 
projekt v súčinnosti s mestom, pretože bude v meste Kežmarok na x rokov. Toto ešte nie je 
doriešené a treba to spoločne dopracovať. Dôležitý je harmonogram ďalšieho postupu. Už sa 
o tom strašne dlho hovorí, sú z toho unavení v meste Kežmarok, v celom okrese, aj v PSK, ale 
je potrebné niečo reálne spraviť. Ak sa to nezačne teraz, nestihne sa to v tomto volebnom 
období, možno ani v ďalšom a znova to bude problém. Z jeho pohľadu to znamená áno, ale 
tieto veci treba mať na stole a ešte tvrdšie na nich zapracovať. Poslanec Damankoš povedal, 
že ak bude dodržaná suma 6 mil. eur a v okresnom meste Kežmarok a zároveň v okrese so 
75 000 obyvateľmi na 50 rokov PSK vyrieši gymnázium a umeleckú školu, bude to nádherná 
a veľmi zmysluplná investícia. Použiť slovné spojenie „úžasne veľa“ je preňho trochu za 
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hranou. Aké alternatívy mal PSK? Všetky alternatívy boli možno o pár miliónov drahšie. 
Cieľom PSK je menší počet škôl s väčším počtom žiakov. Vtedy sú školy flexibilnejšie a 
stabilnejšie. Súhlasí s poslancom Ferenčákom o komplexnejšom prevedení, ale tí, ktorí na tom 
pracovali, vedia, aký je problém dať všetko potrebné do komplexu. Nie je náležité úplne to 
porovnávať so školami s rozpočtom mínus 20 000 – 30 000 eur, lebo všetko so všetkým súvisí 
a nie je úlohou PSK na školách len šetriť. Vždy ho mrzeli argumenty, že škola je finančne 
sebestačná. PSK nepotrebuje mať školy len finančne sebestačné, ale aby mohol niekomu 
povedať, že na dve generácie majú situáciu vyriešenú. 50 rokov je nádherné dlhé obdobie. Vždy 
sa pýta na ďalšiu alternatívu. Bude rád, keď sa dodrží suma 5,8 mil. eur. Verí, že to tak bude 
pri dobrej príprave rozpočtu a následnej kontrole. Potom bude môcť zagratulovať obidvom 
aktérom, že sa také niečo vôbec podarilo. Nie je si istý, ako je možné právne riešiť metodickú 
otázku nájmu, pretože škola má právnu subjektivitu, čiže by mala byť nejakým spôsobom 
v právnom nájomnom vzťahu. Skôr je tu otázka, aby zriaďovateľ pri rozdeľovaní finančných 
prostriedkov bral do úvahy, že škola má nejakých 25 000 eur nájom a nestrhával jej to priamo 
z normatívu. To by sa dalo vyriešiť. Osobne považuje navrhované riešenie za ten model, ktorým 
by PSK mohol ísť, aby dokázal v meste Kežmarok, o ktorom vie, že nemá kapacitu mať jedno 
gymnázium so 700 žiakmi, dať dve školy pre podobný typ žiakov dohromady, čo by mohlo 
mať celkom dlhé trvanie a hlavne by to mohol byť dlhodobo stabilnejší spôsob. To je vlastne 
problém, ktorý by ma byť predmetom diskusie v oblasti školstva. Nie to, čo sa kedy zruší, ale 
kde PSK zainvestuje. Toto sú najdrahšie investované peniaze. Niekto to dá do kontextu s inými 
investíciami, kde zastupiteľstvo úplne v pohode schválilo pár miliónov. Nechce byť osobný, 
ale 6 mil. eur do školstva nie je veľa. Poslanec Šmilňák dodal, že toto je investícia PSK, tu 
bude dávať vlastné peniaze. Rozhoduje sa pomerne pomaly, ale PSK vie kontrolovať každý 
krok. Je iné zodpovedať za niečo odsúhlasené predchádzajúcim zastupiteľstvom, ale v tomto 
bode by podržal Ing. Grešša, že projekt je pripravený systematicky a pod kontrolou, aby neboli 
premrštené náklady, ktoré môžu byť aj nižšie. Požiadal všetkých o podporu tohto riešenia. 
Budova gymnázia v žalostnom stave sa úplne vynoví. Keď sa budove pridá historická hodnota 
a oprava sa dobre zvládne, dostane naspäť ducha, ktorého v minulosti mala. Pre gymnázium to 
bude veľmi dôstojná vec. Riešia sa dve školy. Kežmarok si vydobyl, že na jeho území zostane 
škola umeleckého priemyslu, aj keď v SR sú spolu asi 4 a 2 v PSK. Škola umeleckého 
priemyslu ide do nových školských priestorov a z jeho pohľadu bude ukážková. Keď to PSK 
dobre trafí, budú to dve výborné výnimočné ukážkové školy. V podstate sa týmto riešením do 
veľmi veľkej miery vysporiada a vyrieši situácia v okrese Kežmarok. V predchádzajúcich 
štúdiách sa šplhali sumy nad 12 – 15 mil. eur. Keď sa podarí tento proces zvládnuť za 6 mil. 
eur a otvoriť nové priestory o dva roky, je to pre okres Kežmarok fantastická správa. Veľmi sa 
prihovára za predložené riešenie. Predseda PSK Majerský doplnil ďalšiu fantastickú správu 
o 7 mil. eur z IROP do ďalšej školy. PSK investuje do Kežmarku financie z rozpočtu PSK aj 
z európskych štrukturálnych fondov. Poslanec Ferenčák myslel pod treťou školou hotelovú 
akadémiu. Predložené riešenie obsahuje dve školy. PSK potrebuje vyriešiť aj hotelovú 
akadémiu s riešením priestorových vecí, nájmov, rôznych kombinácií. Aj poslanci by mali 
vedieť, že návrh ešte nie je na stole a mohol by byť predložený v jednom balíku. Nech sa 
problém vyrieši raz a navždy. Poslanec Hrabčák reagoval na slová poslanca Damankoša, že 6 
mil. eur nie je veľká investícia. Osobne si myslí, že aj na pomery kraja je to veľmi vysoká 
investícia. PSK musí byť obozretný pri takýchto investíciách, lebo ovplyvnia jeho rozpočet na 
niekoľko rokov dopredu. O tri roky povie poslancovi Šmilňákovi, koľko bude táto investícia 
stáť. Bude sa tešiť, keď to bude tých rozpočtovaných 5,8 mil. eur a suma sa dodrží. Ak nie, 
prispôsobí sa skutkovému stavu. Poslanec Hencel informoval prítomných, že na základe 
oslovenia poslanca Bieľaka sa zúčastnil stretnutia poslancov s riaditeľmi škôl aj zástupcom 
PSK, na ktorom veľmi podrobne rozobrali celú situáciu. Niektoré veci je naozaj potrebné 
prerokovať a riešiť. Každý z poslancov podporuje toto riešenie. Požiadal Zastupiteľstvo PSK 
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o podporu predloženého materiálu, aby sa školstvo v okrese Kežmarok posunulo ďalej. Pre 
žiakov je potrebné zabezpečiť slušné priestory na úrovni dnešnej doby. Poslanec Vook 
pripomenul čiastku 6 mil. eur, ktorá je v rámci nových vecí dosť veľkou investíciou. Poslanec 
Ferenčák mal pravdu, že niektoré veci mohli byť prerokované priamo s ním. PSK má dať do 
tejto investície 6 mil. eur, ale vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti má 77 školských zariadení. 
Každého poslanca PSK v rámci svojho okresu riaditelia pravidelne atakujú s výmenou okien, 
fasád, podláh atď. a ide o úplne iné sumy. Ak PSK racionalizoval školstvo v niektorých 
okresoch a teraz má racionalizácia prísť aj do iných okresov, poslanci PSK by mali vedieť 
priebeh racionalizácie v okrese Kežmarok. V správe bolo uvedené, že racionalizácia školstva 
v okrese Kežmarok ešte len prebieha. Výsledok nie je žiadny. V rámci interpelácie žiadal počet 
žiakov jednotlivých škôl PSK k 15. 9. 2019. Za odpoveď poďakoval vedúcemu odboru 
školstva. Nie je to také jednoduché, ako si možno niektorí predstavovali. Ale rozprávať o nájme 
50 rokov, kde odpis budovy je 40 rokov, ak poniektorí povedia áno, čo bude po 50 rokoch. Ak 
je budova gymnázia v dezolátnom stave, tak treba diskutovať o budove gymnázia 
a zrekonštruovať ju, aby vyzerala dôstojne, ale určite to bude stáť menej ako 6 mil. eur. Ostatné 
peniaze treba rozdeliť iným okresom. 5,5 mil. eur dal PSK už na futbalový štadión a Prešov 
nemá ani štadión, ani 1. futbalovú ligu. Podľa slov predsedu PSK Majerského je to zmes 
poloprávd a lží. Slová poslanca Vooka ho prekvapujú, ale nebude to teraz rozmieňať na drobné. 
Poslanec Vook teraz úplne uletel. Poslanec Šmilňák pripomenul vážny morálny dlh PSK voči 
Kežmarku. Školy, ktoré dnes zastupiteľstvo rieši, boli v prenájme a PSK roky nemohol do 
týchto škôl investovať. Komisia školstva všetkým okresom schvaľovala investičné peniaze, ale 
tieto školy v Kežmarku sa nemohli opravovať a práve preto sú v zlom a smutnom stave. Dnes 
tam PSK dáva 6 mil. eur a keby to boli budovy vo vlastníctve PSK, minul by túto čiastku už v 
predchádzajúcich rokoch. PSK tento dlh v podstate teraz dobieha. Nie je to neférové a príliš 
veľa pre Kežmarok. Každý okres si zaslúži inú  pozornosť a iné riešenie. Z jeho pohľadu je toto 
riešenie pre Kežmarok dobré. Poslanec Hrabčák práve dostal informáciu od člena komisie 
finančnej, ktorý mu tieto veci konečne objasnil. Dozvedel sa, že poslanec PhDr. Damankoš, 
PhD., je riaditeľom Evanjelickej spojenej školy v Prešove. Konečne mu to dáva význam. 
Predseda PSK Majerský túto vec ani nebude komentovať. Poslanec Hrabčák sa môže hanbiť. 
Poslanec Slovík dodal, že to čo sa deje za ním, je trochu priveľa. Títo poslanci nemajú šajnu 
o školstve v Kežmarku. Tvrdia, že treba riešiť len gymnázium. Nevedia, že v prenajatých 
priestoroch je aj umelecká škola a hotelová akadémia. Podľa ich slov nemôže byť žiadna 
investícia, lebo všetko je podozrivé. Preto netreba investovať v žiadnom okrese nielen do 
školstva ale aj iných oblasti, lebo všetko je podozrivé. Niekto s patentom na rozum vie všetko 
najlepšie. Treba spolupracovať len s ním, poradil by tak, že by sa nestačili všetci diviť. To by 
už stačilo. Keď sa takto budú správať poslanci ku každému okresu, nespravia nikdy nič. 
Poslanec Ferenčák doplnil, že je to investícia do školstva a deti znamenajú budúcnosť. Ak 
PSK nebude investovať do rozvoja nielen odborného ale aj stredného školstva, tak čo potom 
v tých okresoch zostane. Riešení bolo viacej. Toto nie je jeho rozhodnutie, je to jednoducho 
jedno z predložených riešení. Môže poslancov PSK len požiadať o podporu, pretože raz sa tento 
problém musí vyriešiť. Keďže školy boli v prenájmoch, nič sa za tých 20 – 25 rokov do nich 
neinvestovalo, lebo budovy neboli majetkom PSK. Do iných okresov išli možno desiatky 
miliónov. Raz to treba vyriešiť a teraz prišiel ten čas. Požiadal poslancov, aby to 
nespochybňovali. Nie je to diskusia jedného dňa, hovorí sa o tom 4 roky. Keď bol členom 
komisie školstva, na každom zasadnutí zastupiteľstva upozorňoval na riešenie tejto akútnej 
situácie. Konečne je na stole navrhnuté riešenie a prebieha o ňom diskusia, alebo  sa tento 
problém bude ťahať ďalšie dva roky? Aj on ustúpil od riešenia študentského mestečka, ale nech 
sa už niečo konečne spraví. Po zapracovaní požiadaviek mesta Kežmarok to môže byť celkom 
dobrý projekt. Predseda PSK Majerský poďakoval za tieto slová. Vedenie PSK sa rok a pol 
trápi s týmto problémom. Konečne je na stole veľkorysé a slušné riešenie, ktoré teraz začne 
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niekto spochybňovať. Nechápe, ako to vôbec mohlo vyjsť z tohto poslaneckého klubu. 
Podpredsedovi PSK Jakubovi je osobne ľúto, že sa rozprúdila táto ohnivá debata. Možno je 
to dôsledok toho a osobne to tak vníma, že predloženému materiálu chýbajú komplexnejšie 
informácie o zbúraní budovy, ktorá má svoju hodnotu a evanjelická cirkev za to nepožaduje od 
PSK žiadnu protihodnotu alebo kompenzáciu. Ospravedlňuje sa, ak to tak nie je. Objekt 
vybudovaný v hodnote okolo 3,8 – 4 mil. eur zostáva majetkom PSK. Tieto dôležité informácie 
boli poskytnuté krátko pred dnešným zasadnutím zastupiteľstva. Ako predseda poslaneckého 
klubu sa ospravedlňuje, lebo sa nezúčastnil Rady PSK a v tomto materiáli to explicitne nie je 
uvedené. Trochu to dáva za chybu aj predkladateľovi, ktorý tieto informácie neuviedol 
v materiáli. Nevníma to ako zámer a snahu o zavádzanie, ale malo to tam byť. Nemuselo dôjsť 
k tejto slovnej prestrelke. Poslanec Ledecký nevie, či každý rozumie tomu, že zastupiteľstvo 
schvaľuje investičný zámer. Znamená to, že sa k tomu vráti ešte minimálne dvakrát, čiže bude 
schvaľovať zámer a potom rozpočet. Keď sa zámer nepáči poslancom, nemusia ho schváliť 
a nič sa nedeje. Pred 3 – 4 rokmi pracoval na rozvojovom akčnom pláne okresu Kežmarok.  
Jeho najväčším vyšpecifikovaným problémom bolo riešenie stredných škôl. Keď sa začalo na 
niečom pracovať, zrušil to VÚC tým, že predloží iný plán a vlastne teraz je predložený. Ak 
niekto s tým má zásadný problém a obviňuje ľudí, považuje za korektné, aby prišiel 
s konkrétnym riešením. Osobne o inom nepočul. Bude rád, keď sa ten investičný zámer 
spracuje. Potom sa na základe podrobných relevantných informácií rozhodne, či ho schváli 
alebo nie. Hovorí sa, trikrát meraj a raz strihaj. Je to presne o tom. Nie je problém nejakým 
spôsobom schváliť investičný zámer. Poslanec Pčola je poslancom tohto zastupiteľstva 
a členom komisie školstva prvé volebné obdobie. Zúčastnil sa prezentácie stredoškolského 
kampusu a táto myšlienka ho vtedy veľmi nadchla. Je realista. Aj primátor Kežmarku sa musel 
stotožniť s iným riešením tohto problému. Oceňuje aktivitu vedenia PSK. Verí, že väčšina 
poslancov PSK - realistov podporí tento projekt, lebo nejakým spôsobom treba vyriešiť tento 
dlhoročný problém. Poslanec Damankoš je riaditeľom Spojenej evanjelickej školy v Prešove 
a preto podporuje 6-miliónovú investíciu v Kežmarku? Bude nad tým dlho rozmýšľať. Vo 
vzťahu k sieti škôl okresu Kežmarok dodal, že je to jediné gymnázium v meste. Pri porovnaní 
napr. s Levočou alebo ostatným okresmi už je aj vizuálne viditeľné, že tam niečo nejakým 
spôsobom treba urobiť. Príde mu to racionálne. Už sa môže baviť o detailoch. Skôr 
predpokladal, že s poslancom Ferenčákom bude debatovať o tom, čo je optimálnejšie. Ak sa 
túto investíciu naozaj podarí zrealizovať za uvedenú sumu, tak bude mať pocit, že jeden okres 
je v princípe vyriešený za predpokladu doriešenia aj odborných škôl, pri ktorých nie je potrebná 
až taká vysoká investícia. Gymnázium a umelecká škola sú potenciálne v jednej budove, 
doteraz bola v podnájme a ešte je tu hotelová akadémia, jedna z najstarších hotelových 
akadémií v SR. Aby prežila, je potrebné doriešiť celú jej infraštruktúru a vytvoriť okolo nej 
prostredie, aby sa v dohľadných vzdialenostiach nebudovali konkurenčné odbory, ktoré by brali 
žiakov tejto škole. Poslanec Bochňa nečakal v tomto bode takú dlhú diskusiu, aj keď vedel, že 
pravdepodobne vznikne nejaká debata. Najväčším problémom sú veľké financie na papieri 
a ešte väčším problémom je veľmi slabá komunikácia vo vzťahu k mestu aj poslaneckým 
klubom. Veľké investície si žiadajú viacero debát. Aby sa zastupiteľstvo vyhlo takýmto 
nepríjemným situáciám, požiadal všetkých poslancov, aby si osobné invektívy nechávali na 
stretnutie pri pive. V budúcnosti by bolo dobré, aby sa veci vydiskutovali ešte pred 
zastupiteľstvom. Tento návrh podporí z jedného veľmi jednoduchého dôvodu. Je to ďalší 
argument na to, aby začal PSK skutočne investovať do školstva, lebo je to jediná vec, ktorá sa 
spája s budúcnosťou kraja. Takéto aktivity treba podporiť vo všetkých okresoch PSK. Poslanec 
Šmilňák poznamenal, že poslanec Damankoš je profesionál. Je rád, že je predsedom komisie 
školstva. Roky sa venuje týmto veciam a zvlášť okresu Kežmarok. To by nespochybňoval. 
Fungujú poslanecké kluby, Rada PSK, aj stretnutie predsedov poslaneckých klubov takže tie 
informácie išli jednotlivým členom aj poslaneckému klub Dohoda pre región. Tieto veci zazneli 
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aj na Rade PSK, aj keď sa rokovania nemohol zúčastniť podpredseda PSK Jakubov. Kanály sú 
a poslanci dostávajú informácie. Nie je to tak, že si niekto teraz vymyslel 6-miliónovú investíciu 
a nikto o nej nevedel. Tento problém sa rieši roky. Poslanec Wzoš povedal, že ráno prebiehala 
o tomto bode pomerne veľká diskusia na zasadnutí poslaneckého klubu, preto bola navrhovaná 
prestávka. Osobne je zástancom toho, aby PSK do školstva masívne investoval. Preňho je 
najväčším problémom školstva jeho kvalita. Pevne verí, že sa takéto projekty budú realizovať 
aj v iných okresoch ako Kežmarok, kde situáciu veľmi dobre pozná. Kvalita bude stúpať 
predovšetkým s väčším počtom žiakov na jednej škole. Jednoducho pri 120 – 150 žiakoch sa 
nedá zabezpečiť dostatočná edukácia. Tento projekt tak isto podporí. Pevne verí, že 
v budúcnosti bude PSK takéto investície dávať aj do ďalších okresov. Predseda PSK 
Majerský  je presvedčený, že keď navštívia deviataci na deň otvorených dverí gymnázium 
a umeleckú školu po rekonštrukcii, budú pozitívne prekvapení a rozhodnú sa podať si prihlášku 
na tieto školy. Kežmarčania konečne zostanú študovať v Kežmarku a nebudú chodiť do 
Popradu, voči ktorému nič nemá a toto mesto má rád. K tomu sa chce PSK dopracovať. Členom 
komisie školstva bol 8 rokov. Komisia stále riešila problém štúdia Kežmarčanov na gymnáziách 
v Poprade. To bude naozaj skvelý dôvod na to, aby zostali doma. Poslanec Bochňa dodal, že 
poslanci berú predsedu PSK za slovo, aby naozaj deti narodené v Kežmarku, kde ukončili 
základnú školu, vyštudovali aj strednú školu a nemuseli cestovať inde. Navrhol ukončenie 
diskusie. Podľa slov podpredsedu PSK Bizovského si treba uvedomiť, že skoro za 20 rokov 
dal PSK nie takéto investície do každého okresu. Išli v kombinácii cez európske peniaze a VÚC. 
Kežmarok má tú smolu, že budovy nie sú vlastníctvom PSK. Preto tam stále absentovali 
investície a školstvo je dnes v Kežmarku tam, kde je. Nehovorí o kvalite, ale o materiálno-
technickom vybavení. Baviť sa o tom, či PSK dá do Kežmarku 6 mil. eur, je úplne smiešne. 
PSK je povinný to spraviť. Má zrušiť stredné školstvo v okrese Kežmarok? Treba sa pozrieť na 
školy vo všetkých okresoch napr. Bardejov, Stará Ľubovňa, Sabinov, Prešov, Poprad, koľko 
dostali európskych peňazí aj z rozpočtu PSK napr. na telocvične. Treba ukončiť túto diskusiu 
a podporiť predložený investičný zámer. Nie je najideálnejší. Ale je to asi to, čo je v silách 
zastupiteľstva spraviť pre Kežmarok. Poslanec Kmec ešte raz zopakoval, že zastupiteľstvo 
neschvaľuje investičný zámer. Treba dať šancu predloženému návrhu a podporiť tento zámer. 
Ďalšie kroky budú pripravené a predložené na ďalších rokovaniach. Zastupiteľstvo PSK stále 
vie do tohto procesu vstúpiť. Osobne je za tento zámer. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   investičný 
zámer Revitalizácia Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku a výstavba Školy 
umeleckého priemyslu v Kežmarku a s ním súvisiace majetkové úkony.  

            Hlasovanie:       za: 50   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Informácia o aktivitách Energetickej Agentúry 
Smart Regiónu PSK: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
predkladá predmetný materiál na základe interpelácie poslanca Dupkalu. Následne predstavil 
základné myšlienky práce tejto agentúry, čím prispieva, resp. čo sa tvorí v pozadí tejto aktivity 
úzko previazanej s PSK. Bez tejto agentúry, tak ako je postavená v súčasnosti, by PSK nemohol 
tak kvalitne pracovať a dobre fungovať pri riešení krízových stavov v stavebnej sekcii resp. 
naviac prácach. V tichosti pripravuje veľký projekt v rámci energetiky s vytvorením dátového 
podhubia. PSK bude prvým krajom v SR, ktorý vďaka podpore agentúry a v nej pôsobiacich 
špecialistov sa uchádza o získanie a vytvorenie kvalitného dátového manažmentu celého PSK, 
nielen energetiky. To znamená tvorbu takých štruktúr, aby PSK nevstupoval stále do tej istej 
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rieky pre chýbajúce prehľady. Agentúra ako taká začala efektívne fungovať v jeseni roku 2018, 
ale veľmi intenzívne až v prvých mesiacoch roka 2019. Jej efektom je nasledovné. Bol 
zadefinovaný všeobecný dátový model, čiže bude vytvárať pasporty, ktoré trápia všetkých a ich 
cieľom je pri vstupe do novej investície dobre poznať energetickú časť objektu, rozvod 
elektriny a samotné rozvádzače. Stavebný pasport by mal definovať to, čo bude robiť 
v statických chybách objektu. Pod kontrolu chce dostať výťahy, ich počet, fungovanie, 
starostlivosť, aby sa mohlo pristúpiť ku komplexnejšiemu riadeniu týchto vecí z centrály. 
Pasporty využitia objektov sú typickým slabým miestom, riaditelia vedia čo a kde majú voľné, 
ale či o tom vie PSK v priebehu 1 – 2 dní resp. do 2 – 4 hodín, to sa nedarí. Čo sa podarilo 
vybudovať v časti veľkého pasportového domu. Pracovníci agentúry navštívili už viac ako 
polovicu organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Poznajú objekty, majú vypracovaných 
231 pasportov. Na tejto práci je zaujímavé ich postupné vytváranie. Do objektu vstupujú 
viackrát, zakaždým vidia iné súvislosti. Tým sa učia nielen tí, ktorí pracujú na pasportoch teda 
externí pracovníci agentúry, ale aj vytvorený tím 6 pracovníkov na Úrade PSK. Dotýka sa to 
15 pracovníkov odboru, ktorí majú s týmito informáciami pracovať a vyžadovať si ich 
doplnenie. V rámci ELI pasportov bola zvolená filozofia, že ističe sú predimenzované, je 
potrebné nastaviť efektívne ich maximálnu rezervovanú kapacitu. Pracuje na tom jeden tím 
v sekcii ELI, má za sebou dva  okresy. Špecialisti na ELI sa vytvárajú aj v segmente Humenné 
a okolie, Bardejov a okolie. Ambíciou je zvládnuť takýmto spôsobom ELI do polovice 
budúceho roka s tým, že sa nebude preplácať maximálna rezervovaná kapacita tam, kde bola 
zabudnutá z minulosti. Agentúra má informácie o 8 rokoch spotreby v budovách, cca 395 
odberných miest je v ELI. Podobná situácia je pri odbere tepla resp. plynu. Táto informačná 
báza by mala byť spracovaná natoľko, aby bol PSK pripravený v priebehu II. až III. kvartálu 
budúceho roka reálne obstarať centrálny nákup energií a tak zabezpečiť nižšie náklady na tieto 
dve médiá. Východoslovenská distribučná spoločnosť (VSD) je novým partnerom EASR PSK 
a táto spolupráca sa už veľmi efektívne prejavila. Je podpísané memorandum, obidvaja partneri 
sa pravidelne stretávajú každé 2 – 3 mesiace. VSD hovorí o svojich investičných zámeroch, 
vyžaduje ústretovosť v niektorých vecných bremenách s potrebným urýchlením konania a na 
druhej strane ponúka PSK spoluprácu v tom, že ak má z 390 odberných miest cca 200 
inteligentných meračov VSD, v priebehu najbližších 2 – 3 mesiacov reálne dostane dáta. 
Spolupráca sa vytvára vyslovene recipročne. Je to skutočne veľmi tvorivé partnerské prostredie. 
Catching-up a reálny dobrovoľný vstup do témy s názvom EPC kontrakty v efektívnych 
lokalitách je dobrý v tom, že agentúra je po roku silným partnerom a vie objednať a oceniť, 
v ktorých telocvičniach a plavárňach resp. komplexoch škôl je vhodné nasadiť EPC kontrakt 
alebo nie. Keby pracovníci neprešli túto cestu v rámci Catching-up Regions a nezaškolili sa 
v agentúre aj na odbore, boli by ľahko manipulovateľným partnerom pre dodávateľov 
kontraktov sledujúcich svoje ekonomické záujmy. Takýmto spôsobom bolo ministerstvu 
financií prisľúbené, že PSK bude môcť mať pilotné projekty v rámci SR podľa nového zákona 
o implementácii kontraktov, ktorý garantuje dodávku služieb. Teda napr. na 7 – 15 rokov vás 
kontrahujú, že sa vám budú starať o kotolňu a vy im budete stále rovnako platiť. Už je 
vypracovaných 5 – 7 objektov, sú v štádiu konzultácie a ambíciou agentúry je v priebehu 
polroka až roka zabezpečiť reálne uzavretie kontraktu s týmito partnermi. Je to ako ročný 
prípravný kurz intenzívnej práce a v najbližšom školskom roku chce byť agentúra partnerom 
pri EPC kontraktoch. Zapájanie sa do eurofondových výziev je prirodzenou súčasťou hľadania 
riešenia pre jednotlivé oblasti. Vedľa projektu v OPIS-e rastie slobodnejší pravdivejší projekt, 
ktorý bude poskytovať technologickú základňu kontroly dát všetkých odborov. Je to jeho vízia, 
ktorú by mal zabezpečiť projekt LEMAD II, kde je zatiaľ odsúhlasených v štúdii 900 000 eur, 
ktoré musia byť schválené žiadosťou. Hlavná časť týchto myšlienok vychádzala z agentúry. 
Oddelenie správy priestorových dát s 3 – 4 pracovníkmi v podstate vzniklo z myšlienok, 
s ktorými začínala agentúra. Bola úspešná pri Brezovičke, čiže do roka bude namiesto tuhého 
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paliva spaľované kvalitným spôsobom nové médium a DSS bude mať komfortnú údržbu. 
Agentúra zobrala na seba zodpovednosť, že zo svojej stavebnej sekcie ťahá 30 mil. prísľubu, 
ktoré dala IROP a pred projektovou prípravou je vypracovaná štúdia. 5 projektových tímov 
pracuje na tom, aby sa táto štúdia dostala do projektovej dokumentácie. Sú to skutočne veľmi 
ťažké termíny. December je motivačný termín na vypracovanie projektovej dokumentácie k 5 
stavbám v hodnote 30 mil. eur. Osobne je mierny pesimista, že január to istí. Pracuje sa na tom 
veľmi intenzívne. Výhodou je, že agentúra má partnerskú organizáciu a niektoré veci robí 
pružnejšie ako v rámci štruktúr PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Babin by navrhol, na základe dlhoročných skúseností týkajúcich sa dodávky 
a výroby, v zariadeniach VÚC namontovať odstavené zariadenia šetriace teplo, tak isto aj 
nejaké zmäkčovače a zariadenia umožňujúce lacnejšiu dodávku tepla. Nie sú veľmi využívané, 
preto by navrhol nejakú funkciu možno energetika, ktorý by dokázal zaškoliť ľudí. Je 
jednoduché zavrieť ventil a prevádzkovať to napr. 3 – 4 ventilmi, 2 ventilmi tam a späť. Sú 
rôzne zariadenia, ktorými sa dajú ušetriť veľké peniaze. Predseda PSK Majerský doplnil, že 
poslanec Babin by mal priamo osloviť odbor. Na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva zaujali 
poslanca Hoptu dva údaje a to schválenie 55 000 eur na prenosné toalety a v tomto bode 
vyčlenenie mzdových nákladov na pracovníkov agentúry v sume 181 000 eur, pričom jeden 
pracovník je na plný úväzok, jeden na 10 %, jeden na 30 %, jeden na 60 %, čiže spolu dvaja 
pracovníci a jedna pracovníčka na dohodu. Pri jeho výpočte to je 80 000 eur na pracovníka. Za 
I. polrok bolo na tento účel použitých 23 000 – 24 000 eur. Bolo by dobré dávať si väčší pozor, 
keď teoreticky budú pracovať dvaja pracovníci a niečo navyše. Číslo 80 000 je prehnané. Ani 
predseda PSK s podpredsedami PSK spolu nezarobí toľko za rok. Ing. Grešš chápe túto 
námietku, ale v podstate bol rozpočet z minulého roka zdedený v tom slova zmysle, že bol 
rámcovo definovaný predchodcami. Agentúra z neho čerpá iba riadenie, to znamená, že má 
kontrakty a sleduje reálne odpracované hodiny. Aj čerpaný objem svedčí o tom, že čerpanie 
neprebieha v plnom rozsahu. Je pravda, že v druhej polovici polroka sa výrazne zintenzívnila 
práca a partnerov je viac. Len vďaka nim sa stíha Catching-up a príprava IROP s 30 mil. Svojím 
spôsobom vyššia suma sa dlhodobo nemusí riešiť, ale iba operatívne po rozhodnutí s vedením 
sa vytvára priestor na to, byť akčný. Využíva to, že kolegovia mali iný úmysel s touto 
agentúrou, ktorá sa mala stať správcom energetiky externe. Zrazu ju prebudovali s potrebou 
partnerov, aby im dávali know-how. Týmto partnerom po výbere platí agentúra náklady, ktoré 
si zaslúžia na základe dohody. Dátové know-how ostáva PSK a vytvára sa know-how 
u pracovníkov, ktorí s týmito ľuďmi pracujú ako dvojičky. Aj v budúcom roku sa chce 
uchádzať o primeranú hodnotu nákladov na takéto partnerstvá s tým, že ukáže poslancom, aké 
sú možné pridané hodnoty v dátach alebo konkrétnych úsporách. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   informáciu 
o aktivitách Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK a prehľad  hospodárenia  
a činnosti za obdobie  01/2018 – 06/2019. 

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

K bodu 21 – Rôzne: 
Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 175/2019 zo dňa 4. 2. 2019 
– Integrovaný regionálny program (IROP) 2014 – 2020: Ing. Galajda, poverený 
vedením odboru dopravy Úradu PSK, informoval prítomných, že na základe zmeny ceny za 
stavbu modernizácie úseku Janovce – Kľušov zapríčinenej verejným obstarávaním bude 
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podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o NFP. V tomto dodatku sa zmenila výška neoprávneného 
výdavku zo sumy 472 109 na sumu 472 709 eur. Rozdiel 600 eur predstavuje cena informačnej 
tabule. Jedna tabuľa je zaradená do oprávnených výdavkov, druhá do neoprávnených 
výdavkov. Toto preradenie prebehlo na riadiacom orgáne, čo zapríčinilo zmenu predmetného 
uznesenia. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    m e n í    uznesenie Zastupiteľstva 
PSK č. 175/2019 zo dňa 4. 2. 2019 týkajúce sa aktualizácie rozpočtového nákladu v bode 
1., výšky spolufinancovania v bode 3. a potreby dofinancovania v bode 4. nasledovne: 
1. realizáciu projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce – Kľušov“ 

s oprávneným rozpočtovým nákladom 2 221 987 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným 
Územným  plánom  PSK a platným  Programom  hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške 111 100 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK vo výške 472 709 
eur 

5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

Hlasovanie:       za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Pokračovanie bodu Rôzne: 
Poslanec Kanuščák dal do pozornosti dokument, ktorý poslancom PSK zaslali zástupcovia 
miestnych akčných skupín (MAS) s detailným vysvetlením ich fungovania, činnosti 
a problému financovania. Členovia komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu sa zhodli 
a odporučili vedeniu PSK hľadať systém a spôsob pomoci či už formou dotácie alebo 
preklenovacím úverom, lebo je ohrozená investícia do tohto kraja vo výške 40 mil. eur. 
Požadovaná suma je len zlomok toho, čo vedia priniesť MAS do PSK. Združujú 508 obcí PSK. 
Požiadal vedenie PSK o formu záväzku s nájdením vhodného riešenia, prípadne zaradenie tejto 
témy do programu najbližšieho zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Po augustovom zasadnutí 
zastupiteľstva požiadal predsedu PSK o zvolanie stretnutia poslancov PSK so zástupcami Sveta 
zdravia, a. s., kde by boli vydiskutované skutočnosti týkajúce sa spoločností Prešovského 
zdravotníctvo, a. s. a Svet zdravia, a. s. Stretnutie sa neuskutočnilo, ale podľa jeho názoru by 
malo zastupiteľstvo riešiť závažný problém, lebo PSK má niekde väčšinový podiel majetku 
a niekto iný z neho ťaží. Požiadal vedenie PSK o zvolanie stretnutia s cieľom nájsť nejaké 
spôsoby riešenia či už úpravami zmlúv alebo inými opatreniami vo vzťahu k Svetu zdravia, a. 
s.  
Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, sa teší na spoluprácu. Jednou z jeho úloh určite bude 
reagovať aj na veci týkajúce sa procesných záležitostí na samotnom úrade. Na tému MAS sa 
diskutovalo nielen v komisii regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ale aj na komisii 
finančnej a následne Rade PSK. Treba povedať jednu dôležitú vec, že pochybenia nastali na 
národnej úrovni, konkrétne na strane riadiaceho orgánu a to Ministerstva pôdohospodárstva 
a rozvoja vidieka SR. Toto konštatovanie ale veľmi nepomôže. Minulý týždeň sa stretol so 
zástupcami MAS, celú situáciu si procesne rozobrali a zhodli sa, že problém je tak trochu mimo 
PSK. Hovoriť o dôležitosti MAS asi nemá význam. Sú pre PSK dôležité nehovoriac o tom, že 
je najväčším krajom z pohľadu počtu akčných skupín, má ich 23. Treba rozmýšľať o rýchlych 
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možnostiach na odstránenie tohto zlého stavu, ktorý PSK naozaj nespôsobil. Jedna vec je 
rozmýšľať a druhá mať naozaj reálne páky na to, ako to urobiť. Najhoršie je manažovať ich 
očakávania. Cesta určite nevedie proti rozpočtovým pravidlám PSK alebo nejakému stavu de 
jure. Zodpovedne hovorí, že nie je cestou riešiť stav MAS pôžičkami PSK, keďže nie sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti ani v riadiace pôsobnosti PSK. Jedným z odporúčaní je, aby si 
MAS v budúcnosti tvorili nejakú rezervu ako v každom podnikaní, činnosti, inštitúcii, lebo 
o tomto stave v podstate reálne vedeli. Na rokovaní s podpredsedom vlády SR sa zhodli, že 
najschodnejším riešením je nejaká mediačná cesta a iniciačná cesta. Mediačná cesta spočíva v 
efektívnej komunikácii PSK práve s riadiacim orgánom, lebo má najviac MAS. Riešenie vidí 
v komunikácii štátnych orgánov, teda na strane ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka a protistrany ministerstva financií. Tieto dve ministerstvá musia vyriešiť problém, ktorý 
je de facto v ich zriaďovateľskej pôsobnosti. V rámci iniciačnej cesty bude mať PSK priestor 
ako iniciátor a líder tejto témy hovoriť o MAS na zasadnutí SK8 vzhľadom na ich najvyšší 
počet. Sú to dve reálne možnosti, ktoré dnes vidí vedenie PSK.  
Poslanec Damankoš reagoval na slová poslanca Kanuščáka ohľadom Prešovského 
zdravotníctva, a. s. Požiadal vedenie PSK o spracovanie informatívnej správy o Prešovskom 
zdravotníctve, a. s., (prehľad – vznik, opatrenia, zmluvy) a predloženie na najbližšie zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK. Dnes poslanci dostávajú rôzne maily od kadejakých ľudí, o hodnovernosti 
ktorých nič nevedia, ale faktom je, že táto téma zaváňa problémom.  
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru zdravotníctva Úradu PSK, je osobne rada, že 
je záujem poslancov o vývoj v téme Prešovské zdravotníctvo, a. s. Bola by rada, keby dôvodom 
záujmu nebol len mail, ktorý poslanci dostali. Sú dve roviny. Ide sa spätne kontrolovať 
a preverovať to, čo sa dialo. Konkrétne jej úlohou nie je kontrolovať niekoho, kto bol pred ňou, 
na to sú iné orgány. Prebieha kontrola NKÚ aj trestné konanie, ktoré možno iniciovali ľudia 
stojaci za odoslaným mailom. PSK má ÚHK PSK, zástupcov v dozorných radách, takže 
priestorov na kontrolu toho čo bolo, je veľa. Veľmi rada poskytne všetku súčinnosť. Informačný 
materiál určite spracuje. Pokiaľ ide o požiadavku na stretnutie so Svetom zdravia, a. s., navrhla 
a odporúčala poslancom stretnúť sa najskôr za zainteresovanú stranu - PSK. Teda odbor 
zdravotníctva, zástupcovia v dozorných radách, v predstavenstve, členovia komisie 
zdravotníctva, ktorí si vysvetlia nejasnosti a zámer. Na rokovanie sa treba dôsledne pripraviť, 
lebo zástupcovia Sveta zdravia, a. s., chodia pripravení. Je potrebné vedieť, o čom chce PSK 
diskutovať, s akými návrhmi prichádza, čo je prijateľné alebo nie, na čo má mandát 
zastupiteľstva. Nemalo by to zostať len pri kontrole, ale bolo by dobré povedať, čo ďalej 
v budúcnosti. Je tu pravdepodobnosť, že partner PSK sa bude zbavovať majetku a obchodných 
podielov v týchto nemocniciach. Rada by poznala názor poslancov na to, či sa PSK nechce 
uchádzať o podiely v týchto nemocniciach. Chce spoznať názory poslancov PSK, takže jej 
dvere sú otvorené. Veľmi rada poskytne bližšie informácie a v informatívnej správe sa obmedzí 
na dôležité fakty, pretože všetky súvislosti sú obšírne. 
Poslanec Kocák dal do pozornosti absolútne nezastupiteľné a nespochybniteľné miesto MAS 
v rámci regiónov. PSK má 23 MAS zo 110 v SR. Obhospodarujú 72 % územia, 76 % obcí.  
Zastrešujú objemy spolupráce s vyše 1 500 subjektmi. Chce sa zastať MAS a vyzval predsedu 
PSK a riaditeľa Úradu PSK, aby v tejto veci urobili maximum. Vie, že možno v tomto momente 
nie je možná rýchla podpora, ale v budúcnosti treba rozmýšľať o ich začlenení do rôznych 
grantových schém a dotačných systémov. PSK by mohol pomôcť MAS, lebo naozaj príde 
nielen o veľké milióny, ale aj ich obrovský potenciál v tomto kraji. 
Poslanec Wzoš pochopil, že VÚC jednoducho nemôže dať pôžičku MAS. Asi to legislatívne 
nejde. Ale môže poskytnúť dotáciu a aby bola návratná, možno zvoliť nejaký šalamúnsky 
model podľa vyjadrenia právnikov a ekonómov. Napr. MAS podpíšu PSK zmluvy o budúcej 
zmluve, že dajú PSK dar v takej istej hodnote, v akej im poskytne dotáciu. Nechať jednoducho 
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vo vzduchu 40 mil. eur pre tento kraj pre malé drobné projekty obcí, by bola naozaj obrovská 
škoda.  
Poslanec Kanuščák dodal, že vytváranie rezervy možno odporučiť MAS v budúcnosti. 
Prikláňa sa k hľadaniu cesty s ministerstvom, ale aj k príprave nejakej alternatívy vo forme 
možnej dotácie, aby PSK mohol MAS naozaj pomôcť. K téme Sveta zdravia, a. s., dodal, že 
nereagoval len na zaslaný mail. Súhlasí s poslancom Damankošom, že je potrebné niečo 
pripraviť nielen pre komisiu zdravotníctva, ale aj ostatných poslancov zastupiteľstva. Osobne 
by ocenil, keby bol súčasťou riešenia tohto problému a mal potrebné informácie. 
Poslanec Gašper zdôraznil, že do témy Sveta zdravia, a. s.,  je bytostne zatiahnutý poslanec 
Vook. Nie je to len reakcia na zaslaný mail. Práve poslanec Vook upozornil na tieto veci 
zastupiteľstvo a je tým človekom, ktorému niekto ide po krku. Požiadal o súhrnné informácie 
pre poslancov o situácii so Svetom zdravia, a. s. V súvislosti s MAS sa prihovára za hľadanie 
šalamúnskeho alebo iného legislatívne schodného spôsobu pomoci PSK. Na mieste je otázka, 
či riadiaci orgán túto situáciu nevyvolal zámerne, aby poukázal na neschopnosť MAS a stiahol 
všetky peniaze pod seba miesto toho, aby sa PSK uchádzal o to, aby kraje boli riadiacim 
orgánom a aby si konečne nejaké peniaze z európskych dotácií umiestnil doma.  
Poslancovi Kaliňákovi je táto téma osobne blízka, pretože je už piaty rok predsedom MAS. 
Vie, čo čaká MAS v novembri, pokiaľ sa táto situácia nejakým spôsobom radikálne nezmení. 
Spýtal sa riaditeľa úradu, či si vie predstaviť situáciu, keď by PSK zamestnal 23 ľudí na obdobie 
šiestich mesiacov a každý z nich by mal miesto výkonu v sídle fungujúcej MAS. Aj to by bola 
pomoc. Predseda PSK Majerský upozornil riaditeľa Úradu PSK, aby si premyslel, čo odpovie. 
Ing. Mucha bude odpovedať postupne, aby nevznikol dojem, že Úrad PSK si neuvedomuje 
zložitosť situácie a povie niečo, len aby sa problému zbavil. Úrad tento problém reálne nejakým 
spôsobom získal. Nevie sa k tomu lepšie vyjadriť než tým, že v týchto dňoch a v týchto 
hodinách aj z jeho osobného pohľadu. Zhodli sa na komunikácii s MAS v tom, že vie presne 
popísať ten proces. Je ťažké reagovať na tento problém nejakým možno hypotetickým smerom. 
Dnes vie, že riadiaci orgán nezvládol proces. Je zodpovednosťou PSK, čo najskôr iniciovať 
nápravu a pomôcť vyriešiť túto situáciu. Na otázku poslanca Kaliňáka odpovedal, že si to nevie 
predstaviť. Zistil, čo všetko distribuujú MAS a nie je lepší komunikačný kanál priamo 
do regiónov ako práve miestne akčné skupiny. Zo strany PSK je veľký záujem, aby to tak bolo 
aj naďalej. Dá sa to riešiť v ďalšom období. Určite budú iniciované diskusie ohľadom prípadnej 
grantovej schémy, tak ako k tomu pristupuje napr. Nitriansky samosprávny kraj, čo má ale zase 
svoje špecifiká. V tejto chvíli si nevie predstaviť rýchlejšie riešenie ako priamu komunikáciu 
s tými, ktorých sa to najviac týka a zdôrazňovať, že peniaze pre MAS nejakým spôsobom 
z nejakých ich zdrojov majú čím skôr distribuovať.  
Poslanec Hopta pripomenul, že na minulom zasadnutí zastupiteľstva sa približne 40 poslancov 
prihlásilo na priateľské futbalové stretnutie v Bielorusku. Požiadal ich, aby začali 
s intenzívnym tréningom. Cestovať by mali večer 25. 11. 2019. 
Poslankyňa Sirková dala do pozornosti vznik MAS. To znamená spojenie obcí, 
podnikateľskej sféry, samostatne hospodáriacich roľníkov a ďalších, čiže vznikne skupina ľudí 
v okrese, ktorá musí dať vypracovať integrovanú stratégiu rozvoja územia, teda na jej 
vypracovanie sa zloží celá sféra z MAS. Predkladá sa na schválenie riadiacemu orgánu. Ak 
integrovaná stratégia nie je schválená, táto skupina nezíska štatút MAS a teda žiadne finančné 
prostriedky. MAS funguje iba na princípe nejakých členských príspevkov, ktoré stačia iba na 
vedenie spoplatneného účtu a na nejaké iné výdavky. V prípade ďalšieho vyhlásenia výzvy na 
predloženie integrovanej stratégie územia o rok, sa musí celá prepracovať, aby obsahovala 
aktuálne údaje o počte obyvateľov a rozvoji územia. Nemôže byť predložená pripravená 
stratégia vypracovaná pred 2 rokmi. Na to sú potrebné ďalšie finančné prostriedky na 
vypracovanie ďalšej stratégie. Konkrétne MAS Poloniny to vzdala z dôvodu potreby ďalších 
a ďalších finančných prostriedkov na vypracovanie a predloženie niečoho, ale nikdy nie je isté, 
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či štatút MAS bude získaný. Nie každá MAS získa štatút. To je možno prípad MAS spomínanej 
poslancom Kanuščákom. Nemá štatút, nemá ani finančné prostriedky. Jediným východiskom 
je opätovné vypracovanie aktuálnej stratégie rozvoja územia, čakanie na výzvu, následné 
predloženie a ďalšie čakanie, či budú úspešní alebo nie. Nikto nezaručí úspešnosť. Veľa MAS 
bolo úspešných, ale veľa ostalo stáť pre nedostatok ďalších finančných prostriedkov na 
vypracovanie ďalších stratégií rozvoja územia a ich predloženie na schválenie kvôli získaniu 
štatútu. 
Poslanec Kanuščák sa vyjadril všeobecne a nespomínal konkrétnu MAS. Dokonca v oblasti, 
z ktorej pochádza, ani žiadna neexistuje. Je nezmyslom ohroziť prísun 40 mil. eur do celého  
kraja. Možno by malo zastupiteľstvo prijať nejaké uznesenie, aby PSK nejakým spôsobom 
garantoval možnosť nejakého riešenia. Ideálne by bolo tlačiť na vyplatenie peňazí v spolupráci 
s ministerstvom, ale čo v prípade, ak nie. Naozaj by nebol rád, aby bol ohrozený prísun financií 
do PSK. 
Predseda PSK Majerský si nevie predstaviť, ako má PSK v spolupráci s ministerstvom 
pritlačiť ministerstvo, aby udelilo štatút a poslalo peniaze. Odkedy sa stal primátorom, 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sľubuje štatúty a financie. Za 5 rokov 
nebol schopný riadiaci orgán ani ministerstvo dať štatút a financie na realizáciu konkrétnych 
MAS. Je nezmyslom živiť MAS. MAS sú živené preto, aby realizovali projekty. Tie nie sú 
financované. Čiže MAS sa môžu kľudne rozpustiť, keď za dobu 5 rokov nedostali na účet 
žiaden cent na zrealizovanie projektov napr. rekonštrukcie detského ihriska, lávky cez potok, 
cyklistického chodníka, remeselnej dielne a pod. MAS sú potrebné, lebo vedia, čo je potrebné 
na danom území v danom okrese. Má PSK v spolupráci s ministerstvom dať úlohu sebe 
a ministerstvu? PSK môže len vyzvať ministerstvo, aby konečne začalo pracovať na fungovaní 
MAS. Ale určite nie PSK v spolupráci s ministerstvom. 
Poslanec Kocák uviedol, že podľa dostupnej informácie nie je problém v štatúte ale 
v reportoch zasielaných MAS, ktoré nie sú následne refundované. Ide tu o vyvinutie tlaku zo 
strany PSK na ministerstvo a možnosť vymyslieť mechanizmus, systém alebo model pomoci 
MAS, ktoré by tie peniaze vrátili, ale momentálne by ich použili na preklenovacie obdobie. Ide 
o pomoc PSK, či teda chce pomôcť alebo nie. Zo strany poslancov PSK je záujem, ale treba 
rozmýšľať ako naozaj reálne pomôcť.   
Predseda PSK Majerský dodal, že peniaze vrátia iba tie MAS, ktoré dostanú štatút. Nie každá 
existujúca MAS má štatút. 
Poslanec Šmilňák upozornil na to, že MAS Horná Torysa zahŕňa aj Lipany. 
Poslanec Wzoš hovoril o MAS, ktoré už štatút majú, sú zazmluvnené, ale platby im budú 
meškať. Už dnes vedia, že ich reálne dostanú niekedy o pol roka. Teda ide o obdobie, ktoré by 
im mohol pomôcť preklenúť PSK. MAS Pro Tatry má už vyhlásenie výzvy a reálne peniaze, 
čiže majú to z čoho financovať, ale nevedia jednoducho preklenúť obdobie od marca do júna. 
Nehovorí o MAS, ktoré nemajú zmluvu, ale väčšina MAS už zmluvu má. Hovorí o tých, kde 
je istota vrátenia zdrojov PSK. 
Poslankyňa Turčanová potvrdila slová predrečníka. MAS, ktoré sa zúčastnili zasadnutia 
komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a žiadali pomoc, majú štatút a zmluvy, ale 
reálne nemajú peniaze, pretože riadiaci orgán mešká s platbami a v tom je problém. Ide o 32 
MAS. Reálne majú zazmluvnených 40 mil. eur, ale reálne nemajú peniaze na účtoch. Potrebujú 
preklenúť obdobie, kým peniaze začnú prichádzať. Takže hovorí o funkčných MAS, možno 
tých šťastnejších, ktoré boli schválené, ale k peniazom sa aj tak nedostali. 
Podpredseda PSK Jakubov reagoval na tému Prešovské zdravotníctvo, a. s., krátkou 
retrospektívou obdobia, kedy mohol PSK do tohto procesu aktívne vstúpiť, keďže je v dozornej 
rade a aktuálne zastáva aj funkciu krajského lekára. Ešte v októbri 2017 pred voľbami poslanec 
Vook intenzívne upozorňoval na problém so zaradením nemocníc do siete akútnych 
všeobecných nemocníc a možný problém s dostupnosťou akútnej zdravotnej starostlivosti. 
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Hneď po nástupe nového vedenia sa spoločne s predsedom PSK zúčastnil viacerých rokovaní, 
konkrétne aj v januári 2018 v meste sídla majiteľa a konateľa Sveta zdravia, a. s., čiže Penty, 
kde sa podarilo odvrátiť takmer podpísaný ortieľ o zrušení gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia vo Svidníku. Na rokovaniach nešlo len o svidnícku nemocnicu. Snažili sa rokovať aj 
o nemocniciach vo Vranove a Humennom a o zabezpečení zdravotnej starostlivosti v celom 
kraji. V októbri 2018 napísal predseda PSK podporný list ministerstvu zdravotníctva, ktorým 
žiadal zváženie zachovania nemocnice vo Svidníku v sieti akútnych všeobecných nemocníc 
s pridelením urgentu 1. typu. O mesiac sa zúčastnil v prítomnosti predsedu PSK a zástupcov 
Sveta zdravia, a. s., stretnutia na ministerstve zdravotníctva. O dva týždne bolo podobné 
stretnutie s primátormi okresných miest Stropkov, Svidník, Giraltovce, kde bol delegovaný za 
PSK. V decembri 2018 došlo k naplneniu vízie generálneho riaditeľa a vedenia Sveta zdravia, 
a. s. a uzatvoreniu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia vo Svidníku, ale tým snaha PSK 
neskončila. Pred dvomi mesiacmi na výjazdovom zasadnutí vlády v Giraltovciach požiadali 
o prehodnotenie stavu a udelenie urgentu 1. typu. Ešte tomu predchádzala spoločná aktivita 
s JUDr. Budziňákovou, MBA, ktorá pripomienkovala materiál zverejnený v júli na webovej 
stránke Úradu vlády SR k zákonu č. 640 z roku 2008. Zhruba pred mesiacom vznikol materiál, 
ktorý má podporu vlády a v rámci novej stratifikácie bude navrhnutý urgent pre Svidník. PSK 
navrhoval aj nemocnicu v Snine, ale v materiáli sa nenachádza. V tomto období mohol PSK 
možno veci  trochu ovplyvniť. Na zasadnutí zastupiteľstva v apríli 2019 poslanec Vook 
predniesol návrh na uznesenie, aby sa celému procesu a vývoju v rámci Prešovského 
zdravotníctva, a. s., venoval NKÚ. Tento návrh neprešiel. V júni 2019 osobne predložil 
poslanecký návrh s doplnením plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019 
o overenie a kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti nepeňažného vkladu PSK do 
Spoločného zdravotníctva, a. s., ktoré bolo predchodcom súčasného Prešovského 
zdravotníctva, a. s. Nevie, v akom stave sa táto vec nachádza a momentálne tu nie je prítomný 
ani hlavný kontrolór PSK. Verí, že do konca roka predloží zastupiteľstvu správu o kontrole. e 
To sú veci, ktoré mohol PSK ovplyvniť. Čo bude v budúcnosti, ukážu okolnosti, lebo 
prebiehajú aj šetrenia na základe iných podaní od iných ľudí. Za vedenie Gymnázia 
v Stropkove, ktoré oslávilo 70. výročie vzniku, odovzdal pozdrav predsedovi PSK, vedúcemu 
odboru školstva, komisii školstva, mládeže, TV a športu a všetkým poslancom s poďakovaním 
za korektný prístup, podporu a vytvorenie priestoru pre ďalšiu perspektívu tejto školu. 
Predseda PSK Majerský poďakoval a upozornil poslancov na to, aby vždy pri preberaní 
nejakých informácií boli kritickí k tým, ktorí ich podávajú, teda či sú pravdivé. Niektoré portály 
treba brať s obrovskou rezervou a nesnažiť sa ich brať ako smerodajné a pravdivé. Sú to 
zmanipulované a dezinformačné webové stránky resp. portály, ktoré na základe jednej 
pravdivej udalosti, dokážu urobiť veľkú zmes neprávd a poloprávd. Poslanci by mali byť 
kritickí voči informáciám, ktoré prijímajú. 
Poslancovi Pčolovi, na základe požiadavky poslanca Kanuščáka a informácií ďalších 
poslancov v súvislosti s MAS so štatútom, nie je jasné, akým spôsobom sa uzatvorí táto 
diskusia, lebo viacerí poslanci PSK by chceli nájsť nejaké riešenie s finančným vyriešením 
tohto problému. Predpokladá, že asi nikto z poslancov nemá konkrétny návrh, ako to urobiť. 
Vedenie PSK by komunikovalo s ministerstvom, to je ale riešenie vecí do budúcna. Ak to 
vedenie PSK nebude chcieť vyriešiť, tak sa to neposunie ďalej.  
Predseda PSK Majerský odpovedal, že vedenie PSK to bude musieť riešiť, ale nie schválením 
nejakého uznesenia, lebo nemá na to pripravené finančné prostriedky v rozpočte. Poslanci 
nemôžu čakať nejaké rozhodnutie a zajtra pôjdu financie 23 MAS. Na to musia zabudnúť. 
Neprešlo to ani komisiou finančnou, preto musia byť poslanci zodpovední v prvom rade voči 
finančným prostriedkom PSK a potom voči ďalším. PSK chce pomôcť, ale musí na to nájsť 
obhájiteľný príbeh. 
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Ing. Mucha by nebol rád, ak by vznikol dojem, že PSK nechce alebo nevie. Vie do tej miery, 
ako mu to určuje legislatíva alebo možnosti rozpočtu PSK. Navrhoval MAS inú komerčnú 
rovinu, ktorú si musia naozaj vybaviť samé a to je ochota komerčných bánk s prefinancovaním 
ich pohľadávky. Čokoľvek by PSK urobil z finančného riešenia napr. cez garancie, automaticky 
vstupuje na podsúvahu, čo znamená, že automaticky je v záväzku PSK a jeho rozpočet je úplne 
niekde inde. Nie je to o tom, že PSK nechce. Neexistuje samoobsluha. Návrh dať každej MAS 
nejakú pôžičku vo výške 30 000 eur, nie je celkom obhájiteľný a spravodlivý, keďže fungujú 
na rôznych územiach, rozlohách, s rôznym počtom obyvateľov. Kritérií je viac. Za seba môže 
ubezpečiť, že práca MAS je pre PSK dôležitá a robia ju dobre. Z tohto dôvodu k tomu pristúpilo 
vedenie PSK veľmi zodpovedne a verí, že nakoniec dôjde k nejakým návrhom. Ale určite to 
nebude vyriešené lúsknutím prsta a PSK pošle peniaze.  
Predseda PSK Majerský dodal, že na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva.  
Poslanec Kanuščák chcel podporiť poslanca Pčolu a teraz riaditeľ úradu vysvetlil, že je záujem 
vedenia PSK túto vec podporiť a nájsť riešenie, takže ďakuje. 
 
 

K bodu 22 – Interpelácie poslancov: Poslanci vzniesli svoje interpelácie 
v bode 21 – Rôzne. 
 
 

K bodu 23 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil  16. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na 17. 
zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 9. decembra 2019. 
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