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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 16 / 2019 
 

zo 17. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 9. decembra 2019 v Prešove 
 

 
           

         Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  
 

         Program rokovania: 
 
 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                 

             3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2020.                                                           
             4. Voľba hlavného kontrolóra – deň konania, spôsob a vykonanie voľby.                                              
             5. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020. 

              6. Návrh na menovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 
              7. Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou.     

   8. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022.                                                                                              
                 B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022. 
             9. Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.                                                                                                                                                                            

10. Dodatok č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu PSK.                                                                                               
11. Návrh VZN PSK č. ../2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.                                             
12. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní  dotácií z  vlastných  príjmov  PSK  
      jazykovým školám,  školským  zariadeniam  a  o poskytovaní  dotácií  zriaďovateľom  súkromných/cirkevných  základných  
      umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK  
      č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016.                                                                                             
13. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Školy v prírode Detský raj, Tatranská Lesná.  
14. Návrh na odsúhlasenie dotácie pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných výdavkov v roku 2020.                  
15. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, 
      Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník.                                                            
16. 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 – 2. kolo.                                               
17. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 2020 – 2025.                                                               
18. Zmena názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.                                                                                                      
19. Návrh na vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.                                                                                 
20. Účasť PSK ako partnera v rozšírení projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete  
      informačno-poradenských centier 1“.                                                                           
21. Informatívna správa o schválení projektu Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II). 
22. Prevod obchodných podielov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., v spoločnostiach 1. Svidnícka, s. r. o. a 2. SVIDNÍCKA  
      MEDICÍNSKA, s. r. o.                                                                       
23. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.  
24. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 
25. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa. 
26. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodný osobitného zreteľa. 
27. Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania  formou  dotácie  na  rok  2020 v zmysle zákona  NR SR č. 587/2004 Z. z.  
      o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou  
      činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“.                                                           
28. Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania IROP pre projekt „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica,  
      zlepšenie mobility v okrese Levoča“.  
29. Informatívna správa o príprave zámeru pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“. 
30. Informatívna správa o príprave dopytovo-orientovaných projektov pre 5 vybraných SOŠ v rámci iniciatívy Slovenská republika:  
      Catching-up Regions Initiative (CuRI).   
31. Rôzne. 
32. Interpelácie poslancov. 

              33. Záver.  
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 17. 
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 poslanci Fecko, Fedor, Kičura, Slovík.  
 
Prítomní si uctili minútou ticha pamiatku obetí výbuchu plynu v bytovom dome na ul. 
Mukačevskej 7 v Prešove dňa 6. 12. 2019.   
 
Predseda PSK Majerský navrhol doplniť ako bod 2 – Schválenie poskytnutia účelovej dotácie 
pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny v čiastke 50 000 eur, ktorá by pomohla ľuďom zasiahnutým 
tragédiou v Prešove dňa 6. 12. 2019. Body 11, 12 navrhol presunúť za bod 7 pred návrh rozpočtu 
PSK. Poslanec Bieľak navrhol v bode 31 – Rôzne prerokovať bod Schválenie odmeny hlavnému 
kontrolórovi PSK a predpokladá, že niektorý z poslancov navrhne aj bod Schválenie odmeny 
poslancom Zastupiteľstva PSK. 
 

Program 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (aj s predloženými zmenami): 
 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Schválenie poskytnutia účelovej dotácie pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny. 
  3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                 

             4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2020.                                                           
             5. Voľba hlavného kontrolóra – deň konania, spôsob a vykonanie voľby.                                              
             6. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020. 

              7. Návrh na menovanie riaditeľa Krajského múzea v Prešove. 
              8. Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. 
              9. Návrh VZN PSK č. ../2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. 

 10. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní  dotácií z  vlastných  príjmov  PSK  
      jazykovým školám,  školským  zariadeniam  a  o poskytovaní  dotácií  zriaďovateľom  súkromných/cirkevných  základných  
      umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK  
      č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016.                                                                                          

 11. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022.                                                                                              
                 B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022. 
           12. Úprava rozpočtu PSK č. 6/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2019.                                                                                                                                                                            

13. Dodatok č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu PSK.                                                                                               
14. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Školy v prírode Detský raj, Tatranská Lesná.  
15. Návrh na odsúhlasenie dotácie pre FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných výdavkov v roku 2020.                  
16. Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa ruší SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zriaďuje Škola umeleckého priemyslu, 
      Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník.                                                            
17. 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 – 2. kolo.                                               
18. Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 2020 – 2025.                                                               
19. Zmena názvu kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.                                                                                                      
20. Návrh na vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.                                                                                 
21. Účasť PSK ako partnera v rozšírení projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete  
      informačno-poradenských centier 1“.                                                                           
22. Informatívna správa o schválení projektu Lepší manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II). 
23. Prevod obchodných podielov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., v spoločnostiach 1. Svidnícka, s. r. o. a 2. SVIDNÍCKA  
      MEDICÍNSKA, s. r. o.                                                                       
24. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.  
25. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 
26. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa. 
27. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodný osobitného zreteľa. 
28. Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania  formou  dotácie  na  rok  2020 v zmysle zákona  NR SR č. 587/2004 Z. z.  
      o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou  
      činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny kraj“.                                                           
29. Schválenie finančných prostriedkov v rámci spolufinancovania IROP pre projekt „Modernizácia cesty III/3216 Bijacovce – Brezovica,  
      zlepšenie mobility v okrese Levoča“.  
30. Informatívna správa o príprave zámeru pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“. 
31. Informatívna správa o príprave dopytovo-orientovaných projektov pre 5 vybraných SOŠ v rámci iniciatívy Slovenská republika:  
      Catching-up Regions Initiative (CuRI).   
32. Rôzne. 
33. Interpelácie poslancov. 
34. Záver.                                    

                     
                                                                                      

   Hlasovanie:     za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0                                                
Program 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
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Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Pleštinskú a poslancov Bieľaka, 
Hudáčeka, Pilipa, Wzoša. 
Hlasovanie:                  za: 56               proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Lukáča a poslanca Benka. 
 
 

K bodu 2 – Schválenie poskytnutia účelovej dotácie pre Nadáciu 
PSK pre podporu rodiny: Predseda PSK Majerský uviedol, že určite všetkých  
zasiahla tragédia v Prešove, ktorá sa stala v piatok 6. 12. 2019 tesne popoludní. Z úprimného srdca 
chce poďakovať všetkým, ktorí ochotne pomáhali, ako najlepšie vedeli. Nebolo to jednoduché, 
situácia postihla mnohé rodiny. Možno šťastím v nešťastí bolo práve to, že výbuch plynu nastal 
v čase obeda, kedy bolo v domácnostiach najmenej ľudí, deti boli v škole a pracujúci 
v zamestnaní. Aj napriek tomu sú škody značné. Chce poďakovať zamestnancom PSK, ktorí 
pomáhali a dodnes nejakým spôsobom pomáhajú. Veľkú vďaku vyjadril primátorke mesta Prešov 
a poslankyni Zastupiteľstva PSK Ing. Turčanovej, ktorá celý čas pôsobila v krízovom štábe 
a snažila sa pomáhať. Poďakoval poslankyni Zastupiteľstva PSK PaedDr. Leščákovej, riaditeľke 
ZŠ, Prostějovská 38 v Prešove, kde zasadal a dodnes zasadá krízový štáb. Poďakoval Ing. 
Galdunovej, riaditeľke SOŠ technickej, Volgogradská 1 v Prešove a zamestnancom tejto školy, 
ktorí sa celú noc s veľkým nasadením starali a dodnes starajú o ubytovaných obyvateľov 
postihnutého bytového domu. Poďakoval zamestnancom Úradu PSK Mgr. Kredátusovi a Ing. 
Timkovi, ktorí dôsledne a s veľkým nasadením pomáhali pri tejto tragédii. Poďakoval Ing. 
Horváthovi a Ing. Harčaríkovi zo SÚC PSK, ktorí boli v spojení a komunikovali pri riešení 
strojovej techniky a vybavovaní kameniva pre následné záchranné práce. Dokonca sa našli 
zamestnanci Úradu PSK, ktorí cítili potrebu pomôcť ako Ing. Panov a Ing. Luptáková, ktorým 
taktiež poďakoval. Veľkú vďaku vyjadril zástupcovi riaditeľa Úradu PSK Mgr. Novotnému, ktorý 
v krízovom štábe zastupoval PSK a od piatku do dnešného dňa naozaj zodpovedne a seriózne 
pristupoval k celému problému, celý čas bol k dispozícii a obetavo pracoval v krízovom štábe. 
Najoperatívnejší, najrýchlejší a najúčinnejší spôsob pomoci zmiernenia následkov tejto tragédie 
obyvateľom bytového domu je cez Nadáciu PSK pre podporu rodiny. Jej správna rada sa zíde do 
konca tohto týždňa a schváli určenú finančnú výpomoc, ktorú budú mať postihnuté rodiny reálne 
hneď. Na rozdiel od transparentného účtu mesta, kde MsZ v Prešove musí schváliť VZN, to bude 
trvať dlhšie. Ide o návrh účelovej dotácie vo výške 50 000 eur, čo spomínal už v piatok na 
krízovom štábe za účasti predsedu vlády SR. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák povedal, že na zasadnutí poslaneckého klubu sa rozprávali o možnosti 
podpory obetiam tejto tragédie. Spýtal sa, či suma 50 000 eur je dostatočná a nemala by byť vyššia 
a či to vie PSK spraviť teraz alebo finančnú podporu rozdelí na dvakrát. Predseda PSK Majerský 
momentálne navrhuje sumu 50 000 eur. Pripravená je aj fyzická zbierka, do ktorej môžu poslanci 
prispieť. Výťažok z tejto zbierky bude dnes po skončení zastupiteľstva odovzdaný Nadácii pre 
podporu rodiny a spojí sa so schválenou čiastkou. V prípade vzniku akútnej finančnej potreby pre 
postihnuté rodiny by boli finančné prostriedky schválené v úprave rozpočtu na februárovom 
zasadnutí zastupiteľstva. PSK dá zatiaľ 50 000 eur a potom prídu ďalšie kroky. Poslankyňa 
Bednárová dodala, že predseda PSK poďakoval mnohým ľuďom a zastupiteľstvo by malo 
poďakovať jemu, že neváhal a všetkých zmobilizoval. Bez mihnutia oka ponúkol finančnú pomoc 
PSK. Verí, že sa zrealizuje. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 2 zákona 
NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov     s c h v a ľ u j e     poskytnutie účelovej dotácie pre Nadáciu 
PSK pre podporu rodiny, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, vo výške 50 000 eur účelovo 
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určenú na finančnú výpomoc občanom postihnutých výbuchom plynu v Prešove dňa 6. 12. 
2019.  
Hlasovanie:                  za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
      
K bodu 3 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predkladá Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,  v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení a Organizačným poriadkom PSK. 
Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení do 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 - 
334/2019 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 za účasti poslancov a daný 
operačný program je už ukončený. 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 sa plní priebežne. Dňa 11. 
11. 2019 sa za účasti vedúceho odboru školstva, primátora mesta Stropkov a príslušných 
poslancov za tento volebný obvod uskutočnilo rokovanie vo veci optimalizácie stredného školstva 
v okrese Stropkov s dohodnutým ďalším postupom. Návrh by mal byť predložený na februárovom 
zasadnutí zastupiteľstva. 
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: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 
2020: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, pripomenul, že v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve VÚC je jednou z povinností hlavného kontrolóra predkladať 
zastupiteľstvu na schválenie plán kontrolnej činnosti na nasledujúci polrok. Plán na I. polrok 2020 
vychádza z celkovej potreby kontrol. Je zameraný na časovú postupnosť jednotlivých kontrol 
vykonaných v jednotlivých organizáciách a počet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
podľa jednotlivých odborov, teda školstvo, kultúra a sociálna oblasť. ÚHK PSK plánuje v I. 
polroku 2020 vykonať 34 kontrol, z toho 18 veľkých finančných a 16 zameraných na overenie 
splnenia prijatých opatrení vyplývajúcich z prevedených kontrol v predchádzajúcom období. 
Kontroly sú rozdelené podľa jednotlivých oblastí (školy, kultúrne zariadenia, sociálne zariadenia, 
Úrad PSK, kontrola SAD). Budú zamerané na nakladanie a hospodárenie s majetkom a 
finančnými prostriedkami a efektívnosť a účelnosť vynakladaných prostriedkov. V zmysle zákona 
hlavný kontrolór predkladá aj stanovisko k záverečnému účtu, informatívne správy o plnení 
uznesení Zastupiteľstva PSK, správu o vykonaných kontrolách a vybavovaní sťažností a petícií za 
predchádzajúci polrok. Ostatné činnosti ÚHK PSK ako vzdelávanie a odborná príprava 
zamestnancov, spolupráca s jednotlivými odbormi sú systematické, koncepčne nastavené. 
Prebiehajú individuálne školenia zamestnancov resp. pripravované Úradom PSK. V pláne kontrol 
nie sú uvedené konkrétne subjekty, aby nebol zmarený výkon kontroly. V prípade záujmu 
poslancov môže predložiť k nahliadnutiu plán konkrétnych kontrolovaných subjektov.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s c h v a ľ u j e  návrh plánu kontrolnej 
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2020. 
Hlasovanie:                  za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Voľba hlavného kontrolóra – deň konania, spôsob 
a vykonanie voľby: Podpredseda PSK J. Lukáč predstavil návrh na uznesenie. 
Zastupiteľstvo PSK v súlade s § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a) vyhlasuje      
deň konania voľby hlavného kontrolóra na 10. 2. 2020; b) poveruje predsedu PSK vyhlásiť  
zverejnením na úradnej tabuli a na webovej stránke PSK deň konania voľby hlavného kontrolóra 
najmenej 40 dní pred dňom konania volieb; c) berie na vedomie podrobnosti a spôsob vykonania 
voľby hlavného kontrolóra zadefinované v § 19a) zákona o samosprávnych krajoch; d) berie na 
vedomie kvalifikačné predpoklady uvedené v § 19a) ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch, 
ktoré musí  spĺňať  kandidát  na  funkciu   hlavného  kontrolóra, a  to  ukončené  vysokoškolské      
vzdelanie  prvého  stupňa  ekonomického,  právnického  alebo  technického  smeru; e) ustanovuje     
ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra takto: - voľba hlavného 
kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja, - každý kandidát, ktorý splní podmienky aktívnej účasti voľby, má právo v deň konania 
voľby vystúpiť v zastupiteľstve so svojím príspevkom v časovom rozsahu 5 minút; f) ustanovuje 
náležitosti prihlášky nasledovne: 1. písomná prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, titul, 
dátum narodenia, bydlisko, kontaktný údaj (e-mail, telefón), 2. profesijný životopis s prehľadom 
doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície, 3. súhlas so spracovaním osobných 
údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za 
účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Zastupiteľstva PSK, 4. úradne overená 
fotokópia dokladu o požadovanom dosiahnutom vzdelaní, 5. údaje kandidáta potrebné na 
vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 19a zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v spojitosti s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o 
registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov: - meno, priezvisko, rodné priezvisko, 
pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne 
prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka; - dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 
adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia; - štátne občianstvo; - 
pohlavie; - meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov; - číslo občianskeho preukazu alebo číslo 
pasu. Termín ukončenia podávania prihlášok: 24. 1. 2020 do 14:30. Miesto podávania prihlášok: 
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, podateľňa, prízemie č. dv. 135, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, označenie obálky textom: Voľba hlavného kontrolóra. NEOTVÁRAŤ !  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19a) zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
A/ v y h l a s u j e 
     deň konania voľby hlavného kontrolóra na 10. 2. 2020 
B/ p o v e r u j e  
     predsedu  Prešovského  samosprávneho  kraja  vyhlásiť  zverejnením na úradnej tabuli a na 
     webovej stránke Prešovského samosprávneho kraja deň konania voľby hlavného kontrolóra 
     najmenej 40 dní pred dňom konania volieb 
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C/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
     podrobnosti a spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra zadefinované v § 19a) zákona 
     o samosprávnych krajoch 
D/ b e r i e   n a    v e d o m i e  
     kvalifikačné predpoklady uvedené v § 19a) ods. 1 zákona o samosprávnych krajoch, ktoré 
     musí  spĺňať  kandidát  na  funkciu   hlavného  kontrolóra, a  to  ukončené  vysokoškolské 
     vzdelanie  prvého  stupňa  ekonomického,  právnického  alebo  technického  smeru 
E/ u s t a n o v u j e 
     ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra takto:  

• voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov Zastupiteľstva 
Prešovského samosprávneho kraja, 

• každý kandidát, ktorý splní podmienky aktívnej účasti voľby, má právo v deň konania voľby 
vystúpiť v zastupiteľstve so svojím príspevkom v časovom rozsahu 5 minút 

F/  u s t a n o v u j e 
      náležitosti prihlášky nasledovne:  

1. písomná prihláška musí obsahovať: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, bydlisko, kontaktný 
údaj (e-mail, telefón) 

2. profesijný životopis s prehľadom doterajšej pracovnej praxe a s uvedením pracovnej pozície 
3. súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných 

údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí 
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

4. úradne overená fotokópia dokladu o požadovanom dosiahnutom vzdelaní 
5. údaje kandidáta potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 19a zákona  

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
spojitosti s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov: 
• meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena 

alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka 
• dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby 

narodenej v cudzine aj štát narodenia 
• štátne občianstvo 
• pohlavie 
• meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov 
• číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu. 

Termín ukončenia podávania prihlášok: 24. 1. 2020 do 14:30 
Miesto podávania prihlášok:  Úrad Prešovského samosprávneho kraja 
     P o d a t e ľ ň a, prízemie č. dv. 135 
     Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov  
Označenie obálky textom:   Voľba hlavného kontrolóra. NEOTVÁRAŤ !  
 
Hlasovanie:                  za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020: Predseda 
PSK Majerský dal do pozornosti návrh plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A/ s c h v a ľ u j e 
plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020 v termínoch: 
10. február 2020,  6. apríl 2020, 11. máj 2020, 22. jún 2020 
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24. august 2020, 19. október 2020, 14. december 2020 
B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2020. 
Hlasovanie:                  za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 – Návrh na menovanie riaditeľa Krajského múzea 
v Prešove: Predseda PSK Majerský oboznámil prítomných s tým, že výberová komisia po 
dôslednom posúdení znalostí a schopností uchádzačov vybrala vhodného kandidáta a odporúča 
Zastupiteľstvu PSK menovať PhDr. Ľ. Olejníka, PhD., do funkcie riaditeľa Krajského múzea 
v Prešove s nástupom od 1. 1. 2020. Zloženie výberovej komisie: Mgr. Heredošová, DiS. art., 
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD., PaedDr. Benko, MBA, Mgr. Antolíková, Ing. Bruss. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov     m e n u j e    do funkcie riaditeľa Krajského múzea 
v Prešove PhDr. Ľuboša Olejníka, PhD., dňom 1. januára 2020. 
Hlasovanie:                  za: 54   proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský zablahoželal novému riaditeľovi k zvoleniu a k mnohým úspešným 
rozhodnutiam v Krajskom múzeu v Prešove. 
 
 

K bodu 8 – Návrh na menovanie riaditeľa Hornozemplínskeho 
osvetového strediska vo Vranove nad Topľou: Predseda PSK Majerský 
uviedol, že výberová komisia po dôslednom posúdení znalostí a schopností uchádzačov vybrala 
vhodného kandidáta a odporúča Zastupiteľstvu PSK menovať Mgr. M. Jurčovú do funkcie 
riaditeľky Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou s nástupom od 1. 1. 
2020. Zloženie výberovej komisie: Mgr. Antolíková, Ing. Ragan, PhDr. Baran, MUDr. Ing. Fedor, 
S. Zengevaldová. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák požiadal predsedu PSK o krátku prezentáciu navrhovanej riaditeľky a už 
zvoleného riaditeľa, aby poslanci vedeli, ako majú hlasovať. Myslel si, že sa tak stane 
v predchádzajúcom bode, ale je možné urobiť to teraz. Predseda PSK Majerský dodal, že sa to 
nezvyklo robiť, hlavne keď jeden riaditeľ je už schválený. Teraz by nemenil toto rozhodnutie. 
Bolo by dobré postupovať zaužívaným spôsobom. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov  m e n u j e  do funkcie riaditeľky Hornozemplínskeho 
osvetového strediska vo Vranove nad Topľou Mgr. Martinu Jur čovú dňom 1. januára 2020. 
Hlasovanie:                  za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský poprial novej riaditeľke k zvoleniu a zaželal veľa síl. Spýtal sa 
poslancov, či si prajú predstavenie nových riaditeľov vzhľadom na množstvo bodov dnešného 
rokovania. Dostal zápornú odpoveď.  
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K bodu 9 – Návrh VZN PSK č. ../2019 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov PSK: Podľa slov Ing. Olekšákovej, vedúcej odboru financií 
Úradu PSK, ide o nové VZN.. Jednotlivé dotácie sú zoradené v dotačnej schéme zloženej z troch 
kapitol: 1) Výzva predsedu PSK, 2) Mikroprogram PSK, 3) Výzva pre región. Pri výške dotácií je 
určený strop. Jeho výpočet sa navrhuje stanovením percenta. V návrhu sú určené 4 % zo 
skutočných daňových príjmov PSK v poslednom uzatvorenom období. Takto vypočítaná suma sa 
zaokrúhli na celé tisíce a rozdelí do jednotlivých kapitol: 4 % - Výzva predsedu PSK, 18 % - 
Mikroprogram PSK, 78 % - Výzva pre región. V rámci pripomienkového konania a rokovaní 
jednotlivých komisií, poslaneckých klubov a Rady PSK bol predložený návrh, aby sa celková 
maximálna suma upravila na sumu 4,4 % zo skutočných daňových príjmov PSK. Podľa tohto 
návrhu by maximálna suma, ktorá by mohla ísť do rozpočtu PSK na jednotlivé dotácie, 
predstavovala 4,4 % zo sumy 127 628 000 eur. To znamená, že po zaokrúhlení by sa čiastka 
5 615 000 eur rozdelila nasledovne: 4 % - Výzva predsedu PSK – 224 600 eur, 18 % - 
Mikroprogram PSK – 1 010 700 eur, 78 % - Výzva pre región – 4 379 700 eur. Porovnanie sumy 
5 615 000 eur so sumou rozdelenou na dotácie vo výške 5 534 000 v roku 2019 znamená celkové 
navýšenie o 510 000 eur na dotácie v roku 2020. 4,4 % by predstavovali maximálnu sumu, ktorá 
sa môže rozdeliť. Po zohľadnení vývoja daňových príjmov rozpočtového hospodárenia PSK sa 
môže pre jednotlivé roky percento upravovať, ale už len znižovať. PSK musí mať určitú garanciu 
krytia týchto prostriedkov v rozpočte, ale zároveň aj garanciu nárastu podielových daní a tým aj 
nárast množstva dotačných prostriedkov v rámci jednotlivých výziev PSK. Predložené VZN 
obsahuje ďalšie podrobné členenie ako spôsob podávania výziev, spôsob podávania žiadostí, 
spôsob vyhlasovania výziev v jednotlivých oblastiach. Neobsahuje ešte konkrétne výzvy pre 
jednotlivé oblasti. Spôsob financovania sa v tomto VZN navrhuje refundáciou, aby PSK nebol len 
nejakou finančnou inštitúciou, ktorá dáva dopredu finančné prostriedky, ale aby vedel dobre 
odkontrolovať zrealizované práce, včas zachytiť problémové situácie a aby sa finančné 
prostriedky využívali správne a účelne. 
Diskusia: 
Poslankyňa Sirková upozornila na čl. V bod 2., kde je uvedené, že celkový dlh PSK na konci 
rozpočtového roka by nemal presahovať sumu poskytovaných dotácií. Požiadala hlavného 
kontrolóra PSK o kontrolu navýšenia dlhu PSK, aby nebolo porušené VZN, lebo sa vychádza 
z údajov výšky poskytnutia dotácie z roku 2018. Vtedy bral PSK nenávratnú finančnú výpomoc z 
ministerstva financií v sume cez 11,5 mil. eur, aby teda neporušil VZN tým, že zobral návratnú 
finančnú výpomoc a navýšil dlh PSK. Neverí tomu, že PSK v priebehu kalendárneho roka dokáže 
v splátkach vrátiť 11,5 mil. eur a nenavýši dlh PSK. V rámci Výzvy pre región poskytuje PSK 
dotácie do troch oblastí - šport, kultúra, sociálna oblasť. Možno by bolo dobré rozšíriť sociálnu 
oblasť o zdravotníctvo. Zúčastnila sa stretnutia s mladými lekármi, ktorí sa rozhodli zostať 
a pôsobiť v PSK ako všeobecní alebo detskí lekári. Ale začiatky ako zriadenie ambulancie a nákup 
prístrojov sú ťažké. Bolo by dobré podporiť týchto lekárov a doplniť do Výzvy pre región sčasti 
aj zdravotníctvo, aby mohli nejakým projektom vstúpiť do žiadosti o poskytnutie dotácie. Ing. 
Hudák, hlavný kontrolór PSK, odpovedal, že informáciu predloží na budúcom zasadnutí 
vzhľadom na kontrolu potrebných údajov. Nebude s tým problém. Podpredseda PSK Jakubov 
dodal, že na odbore zdravotníctva a v komisii zdravotníctva sa už hovorilo o téme spomínanej 
poslankyňou Sirkovou. Požiadal vedúcu odboru zdravotníctva, aby priblížila veci z právneho 
a finančného hľadiska. JUDr. Budziňáková, vedúca odboru zdravotníctva Úradu PSK, 
podporila návrh poslankyne Sirkovej. Odbor zdravotníctva má množstvo dotazov od absolventov 
medicíny aj existujúcich poskytovateľov. Porovnávajú PSK s inými krajmi, ktoré poskytujú 
dotácie pre zdravotníctvo. Tento kraj to potrebuje. Bude veľmi rada, ak sa poslanci rozhodnú 
podporiť zdravotníctvo. Poslanec Bieľak dodal, že na úrovni Rady PSK a poslaneckých klubov 
sa s predsedom PSK zhovárali v súvislosti s Výzvou pre región o možnosti väčšieho vplyvu 
poslancov pri rozhodovaní a schvaľovaní konkrétnych projektov za jednotlivé okresy. Táto 
myšlienka nemusí byť súčasťou schvaľovania v rámci aktuálneho VZN, ale nemalo by sa 
zabudnúť na tento návrh a prísľub pri schvaľovaní Výzvy pre región na februárovom zasadnutí. 
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Poslanci za jednotlivé okresy by mali väčší vplyv pri schvaľovaní konkrétnych projektov za daný 
okres a mali by právo sa k nim vyjadriť tak, aby v podstate tým rozhodujúcim článkom pri 
schvaľovaní boli poslanci za daný okres. Po návrhu konkrétnych projektov odbornou komisiou by 
definitívne rozhodnutie urobili poslanci za daný okres s vyjadrením sa k jednotlivým k projektom. 
V súčasnosti predložený zoznam schvaľovali v podstate všetci poslanci naraz. Ide o snahu, aby sa 
poslanci vyjadrovali možno vecnejšie a konkrétnejšie ku konkrétnym projektom, prípadne 
niektoré odporúčané projekty zvýhodnili a podporili možno na úkor iných projektov v rámci 
daného okresu, čiže je snaha poslancov mať väčšiu mieru rozhodovania. Tieto pravidlá by mali 
byť nastavené vo výzve predloženej na zasadnutí zastupiteľstva vo februári. Veľká diskusia o tejto 
téme prebiehala na Rade PSK a v poslaneckých kluboch. Treba pamätať na to, že je to súčasť 
debát, ktoré prebehli dnes aj v pondelok na Rade PSK. Následne sa o tom bude hovoriť na 
budúcom zasadnutí, kde zastupiteľstvo bude chcieť zohľadniť väčší vplyv poslancov za okres. 
Podpredseda PSK Bizovský podporuje dotácie pre zdravotníctvo vzhľadom na situáciu v PSK, 
teda v teréne v primárnej sfére pediatria a dospelí. Je potrebné to nejakým spôsobom 
vyšpecifikovať, aby dotácie nedostal každý žiadateľ na každú ambulanciu. Možno prideľovať len 
na novovznikajúce ambulancie alebo pre absolventov, aby dotácie neboli určené hrubo pre 
zdravotníctvo, lebo by prišlo mnoho žiadostí a nastal by problém s vyhodnocovaním. Požiadal  
o prideľovanie dotácií na motiváciu otvárania nových ambulancií a vstup nových lekárov do 
primárnej sféry. Podpredseda PSK Jakubov doplnil, aby sa prihliadalo aj na región, do ktorého 
PSK prispeje, či je tam dostatok alebo nedostatok lekárov, či ide o tzv. neatraktívne alebo 
atraktívne územie, lebo aj to môže spôsobiť veľký problém. Podľa názoru predsedu PSK 
Majerského sú pripomienky podpredsedov Bizovského a Jakubova dobré. Poslanec Hencel 
podporil tento návrh, lebo situácia v personálnom obsadení hlavne prvého kontaktu v PSK je 
vážna. Z 280 všeobecných lekárov je 160 nad šesťdesiat rokov, preto je potrebné venovať sa tejto 
problematike a riešiť ju aj na centrálnej úrovni zmenou financovania. Samotné dotácie môžu 
veľmi prispieť k zlepšeniu úrovne zdravotníctva. Podporuje slová predrečníkov. Podľa slov 
predsedu PSK Majerského ide o všeobecnú zhodu. Poslanec Hopta nesúhlasí s percentuálnym 
rozdelením podľa pripraveného návrhu dotácie v roku 2020. V minulosti mali poslanci 5 000 eur  
a predseda 6-násobne viac, čiže 30 000 eur. Teraz je to možno 14-násobok. To ho veľmi netrápi, 
lebo v minulom roku dostal predseda PSK veľa žiadostí a zastupiteľstvo mu navýšilo čiastku zo 
100 000 na 200 000 eur. Skôr ho trápi, že Výzva pre región je robená pre malé a väčšie mestá 
a obce nie vždy majú peniaze, aby sa mohli zapojiť do tejto výzvy. Svojím pozmeňovacím 
návrhom predkladá 4 % pre predsedu PSK, Výzva pre región by nemala 78 ale 70 % a zvyšných 
8 % by išlo na Výzvu PSK. Je veľký počet malých obcí s 200 – 300 ľuďmi, ktoré sa nikdy 
nezúčastnia Výzvy pre región, lebo majú len na polovičný plat starostu alebo vývoz smetí. 
Takýmto obciam pomôže aj suma 1 000 – 2 000 eur. Bolo by to rozumnejšie, na poslanca by vyšla 
1/10 toho, čo bude mať k dispozícii predseda. Požiadal zastupiteľstvo o podporu tohto návrhu, 
pretože tie peniaze sa z toho regiónu nestratia. Zostanú tam, ale s možnosťou dať ich viacerým 
žiadateľom, najmä menším a stredným obciam. PSK by pomohol tým obciam, ktoré majú problém 
prežiť. Požiadal zastupiteľstvo o podporu pozmeňovacieho návrhu. Poslanec Dupkala podporil 
tento pozmeňovací návrh. Zhrnul to do myšlienky, že slabým treba pomáhať, ale bez pomoci 
silných to nepôjde. V tomto prípade sú slabé naozaj malé obce a tým silným je Zastupiteľstvo PSK 
a Úrad PSK. Verí, že tento návrh nájde plnú podporu v širokom spektre tohto zastupiteľstva. 
Poslanec Kmec by chcel zapracovať do samotnej výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie a zohľadniť spolufinancovanie všetkých týchto programov z poskytnutej dotácie, nie zo 
žiadanej sumy a aby obce do 500 obyvateľov mali spolufinancovanie vo Výzve pre región 25 %. 
To je príklad, ale musia to prerokovať komisie. Sú to veci, s ktorými sa stretáva v rozhovoroch so 
starostami malých obcí. Predseda PSK Majerský dodal, že to bude predmetom februárového 
zastupiteľstva. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hoptom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje návrh percentuálnej zmeny: Výzva 
PSK – 26 %, Výzva pre región – 70 %, Výzva predsedu PSK – 4 %. 
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Hlasovanie:                  za: 9   proti: 3  zdržalo sa: 43 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie (pozmeňovací návrh predložený Ing. Olekšákovou – 4,4 % zo skutočných 
daňových príjmov PSK): 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov s c h v aľu j e  Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 
samosprávneho kraja č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja podľa predloženého návrhu vedúcej odboru financií Ing. 
Olekšákovej. 

Hlasovanie:                  za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Zastupiteľstva 
PSK. 
 
 

K bodu 10 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa mení a dopĺňa 
VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK  
jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií 
zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých 
škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/ 
cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN 
PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013, VZN PSK 
č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, uviedla, že kvôli zvyšovaniu hlavne prevádzkových výdavkov školských zariadení 
navrhuje zmenu tabuliek VZN nasledovne. Zvýšenie normatívu: na hlavné jedlo z 1,20 na 1,50 
eur, na doplnkové jedlo z 0,24 na 0,30 eur; na školský klub detí 435,60 eur na žiaka; na jazykovú 
školu pre poslucháčov do 25 rokov 120 eur, nad 25 rokov 85 eur; na školský internát 1 331 eur na 
žiaka; pre základné umelecké školy v individuálnej forme z 520 na 550 eur; v skupinovej forme 
z 280 na 300 eur na žiaka. Kvôli zvýšeniu týchto jednotlivých položiek narastú celkové výdavky 
PSK o 1 236 350 eur. 
Diskusia: 
Poslanec Pčola komunikoval s riaditeľkou jazykovej školy v Poprade. Viacerí poslanci dostali 
pripomienky jazykovej školy v Prešove. Navrhovaná suma pre poslucháčov do 25 rokov veku 120 
eur a nad 25 rokov veku 85 eur je stále strašne nízka v porovnaní s inými krajmi. Napr. Košický 
samosprávny kraj má jednotnú kategóriu 279 eur, Trenčiansky samosprávny kraj 237 eur do 25 
rokov a 176 eur nad 25 rokov. Navrhol už nevstupovať do predloženého materiálu a možno 
v budúcom roku zvýšiť tieto sumy. Ing. Olekšáková dodala, že k VZN boli vznesené 
pripomienky, ktoré boli vyhodnotené tak, že v prípade nedostatku finančných prostriedkov 
predovšetkým od žiakov nad 25 rokov veku je možnosť získania vyšších poplatkov. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov    
s c h v aľu j e   Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 79/2019, 
ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským zariadeniam a o 
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poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, 
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení 
v znení VZN PSK č. 22/2011,  VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 
36/2013, VZN PSK č. 52/2015 a VZN PSK č. 56/2016. 
Hlasovanie:                  za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Zastupiteľstva 
PSK. 
 
 

K bodu 11A – Návrh rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022: Ing. 
Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, informovala prítomných, že návrh rozpočtu 
PSK na rok 2020 vychádza z nasledovných finančných prostriedkov. Príjmy PSK vrátane 
finančných operácií príjmových sú vo výške 240 210 000 eur, výdavky vrátane finančných 
operácií výdavkových vo výške 240 210 000 eur. Bežný rozpočet je predkladaný s prebytkom vo 
výške 13 710 000 eur. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške mínus 903 000 
eur. Saldo bežného a kapitálového rozpočtu je teda schodok 9 193 000 eur. Po započítaní 
finančných operácií príjmových a výdavkových je rozpočet vyrovnaný. Po zahrnutí  metodiky 
ESA 2010 je saldo bežného a kapitálového rozpočtu vyššie a to mínus 9 860 905 eur. Daňové 
príjmy predstavujú 136 mil. eur, nedaňové príjmy 10 710 000 eur, granty a transfery 82 mil. eur 
čiže celkové príjmy sú vo výške 228 710 000 eur. V roku 2014 hospodáril PSK s rozpočtom 
príjmov z podielových daní vo výške 68 mil. eur a pre rok 2020 táto suma narástla na 136 mil. 
eur. Ministerstvo financií SR vo svojej prognóze uvádza, že v roku 2020 by mal PSK získať sumu 
144 mil. eur. V rámci zodpovedného hospodárenia sa rozpočet začínal zostavovať so sumou 136 
mil. eur. Sumu 150 893 000 eur by PSK získal, ak by nebola prijatá novela zákona o dani 
z príjmov. Prijatím tejto novely sa znížil rozpočet príjmov PSK o 6,8 mil. eur, čo je naozaj značne 
vysoká suma. Rozpočet Úradu PSK dosahuje 13,5 mil. eur, čo predstavuje oproti minulému roku 
nárast o 1,8 mil. eur. Rozpočet školstva je 96 900 000 eur, z toho originálne kompetencie 
s nárastom o 890 000 eur a normatívne financovanie s nárastom 15 140 000 eur. V oblasti kultúry 
je rozpočet 12,8 mil. eur, čo je navýšenie o 860 000 eur. Pre sociálnu oblasť predstavuje rozpočet 
35 500 000 eur, teda nárast o 2,8 mil. eur. Najväčší nárast je v oblasti dopravy s rozpočtom 49 300 
000 eur so zvýšením o 7 050 000 eur. V oblasti čerpania prostriedkov EÚ na bežné výdavky je 
predpokladané financovanie 6,5 mil. eur, čo je nárast o 25 000 eur. Celkovo narastá rozpočet 
bežných výdavkov o 13 515 000 eur, ak sa nepočíta s nárastom finančných prostriedkov na 
prenesené kompetencie. Rozpočet kapitálových príjmov pre rok 2020 je 450 000 eur. Do návrhu 
rozpočtu boli zahrnuté aj kapitálové výdavky z výzvy a dotácií poskytovaných PSK. Časť dotácií 
bola v bežných výdavkoch. V kapitálových výdavkoch je 5 105 000 eur. Pre oblasť dopravy sú to 
kapitálové výdavky vo výške 10 500 000 eur rozdelené na mosty, cesty, strojné investície a suma 
na spolufinancovanie projektov EÚ vo výške 7,7 mil. eur. Príjmové finančné operácie sú 
naplánované vo výške 11 500 000 eur, v tom je vo výške 8 mil. eur zahrnutá pôžička 
z ministerstva financií určená na krytie finančných prostriedkov pre SÚC PSK. Čiastka 1 mil. eur 
predstavuje pôžičku z ministerstva financií pre okres Snina na enviroprojekty a 2,5 mil. eur je 
rezervný fond na financovanie kapitálových výdavkov pre SÚC PSK. Vo výdavkových 
finančných operáciách sú vedené splátky úverov vo výške 2,3 mil. eur. 
 
K bodu 11B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu 
rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, predkladá 
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve 
vyšších územných celkov. Konštatoval, že predložený rozpočet je vypracovaný v súlade  
s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy. 
 



12 
 

Diskusia k bodom 11A, 11B: 
Poslanec Gašper je za schválenie predloženého rozpočtu PSK. Rád by predložil návrh na 
uznesenie, ktorým by zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi Úradu PSK predložiť zmenu rozpočtu na 
februárovom zasadnutí, ktorou by sa vyčlenili finančné prostriedky na vytvorenie systému 
strategického rozvoja. V jeho poslaneckom klube o tom viackrát diskutovali. Oslovil aj predsedov 
ďalších poslaneckých klubov a celkom chápe, že jeho návrh sa môže niekomu zdať ako šitie 
horúcou ihlou. Nechce, aby sa robili unáhlené rozhodnutia, ale aby boli dobre premyslené 
a kvalitné. Pred chvíľou zastupiteľstvo schválilo VZN PSK o poskytovaní dotácií a vyzerá to tak, 
že aj na februárovom zasadnutí bude búrlivá diskusia. Navrhol, aby zastupiteľstvo v priebehu roka 
2020 vytvorilo skupinu poslancov, ktorá by zastupovala jednotlivé regióny naprieč celým 
spektrom zastupiteľstva. Táto pracovná skupina by v spolupráci s mestským úradom a miestnymi 
akčnými skupinami vytvorila systém strategického rozvoja kraja. PSK by mal mať jednoduché 
jasné pravidlá, ktoré zadefinujú všetky otázniky, ktoré by boli v budúcnosti zakomponované do 
VZN. Vytvorila by sa vízia strategického rozvoja krajská aj okresné, ktoré by zohľadňovali napr. 
potrebu lekárov v jednotlivých okresoch. V priebehu roka 2020 by poslanci absolvovali sériu 
workshopov, riadených pracovných stretnutí, na ktorých by navrhovali tento systém. Zúčastnili 
by sa niekoľkých exkurzií v iných samosprávnych krajoch SR, kde sú už zavedené takéto systémy 
napr. v Nitrianskom samosprávnom kraji, Banskobystrickom samosprávnom kraji a najmä v ČR 
a Poľsku, kde je dobre zabehnutý systém gmin, možno v Rakúsku alebo inde. Výsledkom je 
vytvorenie skutočne kvalitného systému v priebehu roka 2020, ktorý by zodpovedal všetky 
otázky. Od roku 2021 by sa tento systém mohol uplatniť pri prideľovaní dotácií. V budúcnosti by 
slúžil nielen na financovanie projektov z krajských peňazí, ale s veľkou pravdepodobnosťou aj na 
rozdeľovanie európskych dotácií, ktoré zrejme budú v budúcnosti v nejakej časti distribuované 
cez kraje. Následne predložil návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK ukladá riaditeľovi 
Úradu PSK pripraviť na februárové Zastupiteľstvo PSK v roku 2020 návrh zmeny rozpočtu PSK, 
podľa ktorej sa vyčlení z rozpočtu 50 000 eur na prípravu systému strategického rozvoja vidieka 
v spolupráci s miestnymi akčnými skupinami a ďalšími subjektmi. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu 
PSK, povedal, že s predloženým návrhom sa nedá nesúhlasiť. Je ambíciou samotného Úradu PSK, 
aby poslancov, ktorí poznajú svoje regióny najlepšie, nejakým spôsobom vtiahol do týchto 
strategických diskusií. Na druhej strane podčiarkol povinnosti PSK. To neznamená, že to je len 
o iných samosprávnych krajoch. Povinnosťou PSK je vytvoriť strategický dokument s názvom 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK, ktorý má byť súčasťou niečoho ešte nad tým 
a to je smart koncepcia a ďalšie nevyhnutné relevantné výstupy na to, aby PSK mohol byť naozaj 
koncepčný, strategický a rozvojový. Nemyslí si, že 50 000 eur je dostatočná suma. PSK v rozpočte 
ráta s týmito aktivitami. Tvorba PHSR je v podstate dokument, kde sa teraz diskutuje metodika 
a záštitu nad jeho tvorbou má Úrad podpredsedu vlády SR. PSK intenzívne komunikuje práve 
s týmto gestorom. Nie je to iba PHSR, ale aj množstvo ďalších strategických dokumentov 
a výstupov. Úrad PSK chce, aby boli poslanci súčasťou tohto procesu, pracovných skupín 
a diskusií, ak im to ich čas a pracovné vyťaženie dovolí. Vo vzťahu k rozpočtu to bude vnímať 
ako niečo naviac, keďže s prostriedkami ráta. Predseda PSK Majerský by nedával do 
poslaneckého návrhu žiadne finančné prostriedky. Nie je zodpovedné viazať finančnými 
prostriedkami niečo, čo bude zastupiteľstvo schvaľovať o dva mesiace. V prvom rade treba byť 
zodpovedný. Nechce upravovať poslanecké návrhy, ale v tomto prípade by nemala byť uvedená 
suma. Vo februári môžu byť na zasadnutí poslanci v polovičnej miere, dnešní neprítomní môžu 
rozmýšľať úplne ináč a nemusí to prejsť o 2 – 3 hlasy. Predložený poslanecký návrh by mal byť 
bez časti financovania. Poslanec Bieľak podporil slová predsedu PSK s tým, že netreba hovoriť 
o sume. Ak má byť táto vec systémová, mala by prejsť komisiou regionálneho rozvoja 
okrem komisie finančnej, aby sa zistilo, či slová poslanca Gašpera už nie sú v iných procesoch. Je 
to dobrá myšlienka, ktorú treba dopracovať a vo februári prísť s reálnym návrhom čo za to. Mali 
by byť jasné určité peniaze, teda výsledok a výstup. Treba to zvážiť a dopracovať na komisiách. 
Podľa slov poslankyne Sirkovej predložený návrh rozpočtu počíta s nárastom daňových príjmov 
na 9,86 %. Vychádza z návrhu rozpočtu verejnej správy na 3 roky. Prekvapením pre ňu aj ďalších 
starostov a primátorov bolo, keď v piatok došiel materiál, v ktorom už ministerstvo financií 
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konkrétne rozdelilo výšku výnosu daní na jednotlivé obce a mestá. Konkrétne pre Ubľu je to iba 
2,5 %. Treba veľmi obozretne narábať s rozpočtom, lebo nie je presvedčená, že nárast 9,86 % 
bude pravdou v roku 2020. Má určité výhrady k rozpočtu v oblasti dopravy. Schválených bolo 
necelých 20 mil. eur z vlastných finančných prostriedkov PSK a rezervného fondu. K 30. 9. 2019 
bolo vyčerpaných 3 220 000 eur, teda nejakých 11,5 %, pri výstavbe a rekonštrukcii ciest. 
Nehovorí o projektoch v rámci Interreg, eurofondov, iba o vlastných finančných prostriedkoch 
z rozpočtu PSK. Čiastka 516 400 eur bola schválená z rozpočtu PSK, vyčerpaných bolo 116 269 
eur. Z rezervného fondu bola schválená rozpočtovými úpravami a návrhom rozpočtu v roku 2019 
suma 19 170 768 eur. K 30. 9. 2019 bolo vyčerpaných 2 541 000 eur. Z úveru EIB bolo 
schválených 4 090 000 eur, vyčerpaných bolo 562 876 eur. Z návratnej finančnej výpomoci 
ministerstva financií prijatej v minulom roku bolo poskytnutých 4 055 224 eur, čerpanie bolo 0 
eur. Tento rok je navrhovaných v rozpočte pre SÚC PSK ďalších 8 mil. eur, teda dočerpanie 
návratnej finančnej výpomoci z ministerstva financií plus 2,5 mil. eur z rezervného fondu. Nikto 
z poslancov PSK nie je proti rekonštrukcii a oprave ciest, lebo sú potrebné. V podstate všetci 
poslanci sú za, ale treba si povedať o hodnote za peniaze. Zastupiteľstvo schvaľuje absolútne 
obrovský obnos finančných prostriedkov, ktorý SÚC PSK aj pri najlepšej vôli a postupoch 
týkajúcich sa zhotovenia projektových dokumentácií, verejného obstarávania, nestíha čerpať. Má 
to úplne opačný efekt v tom, že úseky ciest, opravy, rekonštrukcie mostov schvália poslanci PSK 
vo svojom okrese a svojim obyvateľom oznámia, že sa budú opravovať na základe schválených 
finančných prostriedkov, ale nevedia kedy. Trvá 2 – 3 roky pokiaľ dôjde na tie cesty, ktoré už 
dopredu schválili poslanci PSK. Navrhla, aby v ďalšom roku SÚC PSK dokončila úseky ciest, na 
ktoré už má schválené finančné prostriedky a až potom zastupiteľstvo schváli ďalšie. Pretože sa 
viaže obrovské množstvo finančných prostriedkov, ktoré PSK už nemôže čerpať na iné veci. Napr. 
môže niekde nastať havarijný stav a na takto viazané finančné prostriedky už jednoducho nie je 
finančný dosah. Požiadala riaditeľa SÚC PSK, aby pripravil na februárové zastupiteľstvo rozpis, 
či už boli vyčerpané finančné prostriedky na realizáciu rekonštrukcie a opravy ciest z rokov 2017 
– 2018, teda či už sú vyčerpané prostriedky minulých rokov. Nie je to chyba SÚC PSK, ale celého 
systému projektových dokumentácií, verejného obstarávania, ktorý proces zdržiavajú. Treba to 
skúsiť rozumnejšie a v každom roku schváliť iba toľko finančných prostriedkov, koľko reálne 
môže SÚC PSK v danom roku uskutočniť. Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, vysvetlil, že stav 
k 30. 9. v žiadnom prípade nevysvetľuje skutočnú situáciu k dnešnému dňu, pretože v čerpaní 
investičných kapitálových výdavkov v oblasti strojov SÚC PSK dosahuje už dnes 95 % čerpania. 
Dôkazom toho sú vystavené faktúry od dodávateľov. V stavebných prácach bude čerpanie na 
úrovni 80 %. Je to z toho dôvodu, že dodacie lehoty pri strojoch alebo stavebných prácach sú nad 
3 - 6 mesiacov, čiže reálne dochádzajú faktúry až koncom mesiacov október – november a značná 
časť možno až 25 %, prichádza v decembri ako záverečné faktúry za mesiac november, prípadne 
ešte čiastkové plnenie za mesiac november. Teda požiadavka SÚC PSK na rok 2020, v tomto 
prípade 10,5 mil. eur, je len ¼ toho, čo potrebuje na budúci rok. Keďže raz za 20 rokov na základe 
systémového opatrenia chce opraviť m2 cesty, ročne potrebuje na cesty minimálne 10 mil. eur. 
Stav mostov si vyžaduje minimálne 5 mil. eur ročne a investície do strojov a prevádzkových 
súborov predstavujú zhruba ďalších 8 mil. eur ročne. Fakturačný stav a čerpanie kapitálov si môžu 
poslanci zistiť na ekonomickom odbore. Predseda PSK Majerský doplnil, že podľa informácií 
z dnešného rána má PSK najvyššie čerpanie spomedzi samosprávnych krajov, čo sa týka ciest 
a investícií v tejto oblasti. PSK sa nemá za čo hanbiť. V septembri fakturácie ešte len prichádzajú, 
ale zatiaľ je PSK na tom najlepšie spomedzi všetkých rokov. Poslancovi Benkovi na tom niečo 
nesedí. V programovom rozpočte na str. 32 v tabuľke - výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
cestnej infraštruktúry je pri strojovom parku pre bežnú údržbu ciest plánovaná hodnota 76 kusov 
techniky, nakúpených bolo 12, v októbri 2019 nakúpených 16. Určite to nebolo 12 kusov ale viac, 
aj zastupiteľstvo schválilo na zakúpenie techniky vyše 1 mil. eur. V druhej tabuľke – 
zrekonštruované a zmodernizované úseky ciest je naplánovaných 45 a skutočnosť je 11. Nevie, 
skadiaľ sú uvedené čísla, lebo aj v prípade iných tabuliek programového rozpočtu nie sú uvedené 
čísla správne. Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, vysvetlil, že čísla sú uvedené k polroku. Teraz v 
decembri finišujú dodávky sypačov. SÚC PSK má zo strojných investícií 99 %, chýba len 1 
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šmykom riadený nakladač a nejaká drobnosť, čiže tento údaj sa musí aktualizovať. V súvislosti 
s investíciami do ciest havarijných úsekov zostal 1 nezrealizovaný úsek a to Humenné – Porúbka, 
kde sa čakalo na dobré počasie a je aj predmetom úpravy rozpočtu roka 2019. Tento úsek by sa 
mal zrealizovať tohto týždňa, pokiaľ budú predpokladané denné teploty. Rozpracovanosť na 
programoch Interreg a IROP je vo výške 50 %. Plánované čerpanie eurofondov bolo splnené vo 
výške 6,9 mil. eur. Je potrebné zaktualizovať veci k dnešnému dňu. Poslanec Jánošík na zasadnutí 
predsedov poslaneckých klubov s predsedom PSK požiadal o predloženie rozpočtu v porovnaní 
s predchádzajúcimi rokmi. Rozpočet obsahuje porovnania, ale väčšinou v základných veciach. Má 
aj pozitívnu stránku, je rozpísaný, ale je to kombinácia tabuliek s textom. Ak sa treba dopracovať 
k niektorým zmenám oproti minulým rokom, nie je to možné. Napr. na str. 15 oblasť financovania 
Úrad PSK - tovary a služby je navýšenie finančných prostriedkov o 733 000 eur. Ale keď sa snažil 
dopracovať k rozpisu tovaru a služieb, sú tam uvedené čísla na budúci rok a vôbec sa nedozvedel, 
kde chce dať PSK viac. Hovorí to v dobrom. Keby bola obsahom materiálu aj detailná príloha 
financií v porovnaní s minulým rokom, možno by sa to nepýtal. Požiadal predkladateľku materiálu 
o vysvetlenie, kde dáva PSK viac v súvislosti so sumou 730 000 eur. Ing. Olekšáková 
odpovedala, že v tabuľke na str. 15 je položka 630 – tovary a služby. Pre rok 2020 je návrh 
rozpočtu 5 255 000 eur. Pod tým sú rozpísané podpoložky 630. V stĺpcoch sú uvedené roky 2017 
– 2019, ktoré ukazujú vývoj a zmenu jednotlivých položiek. Sčasti rastú cestovné náhrady 
o 12 000 eur. Pri položke 637 -  služby bola v roku 2019 navýšená skutočnosť na 2 850 000 eur, 
ale pre rok 2020 bola upravená na objem 2 630 760 a rozpis sa nachádza na str. 16. Poslanec 
Jánošík (nemal zapnutý mikrofón). Ing. Olekšáková dodala, že poslanec Jánošík požaduje 
rozdelenie ešte na podrobnejšie časti. Odbor finančný to má pripravené a poskytne to 
k nahliadnutiu. Podľa slov predsedu PSK Majerského takéto rozdelenie poskytne všetkým 
poslancom PSK. Poslanec Jánošík poukázal na str. 16, kde je uvedené, že platná organizačná 
štruktúra Úradu PSK je schválená s počtom zamestnancov 245. Zverejnené to nikde nenašiel. Ing. 
Mucha, riaditeľ Úradu PSK, odpovedal, že platná organizačná štruktúra Úradu PSK je 
schválená s počtom zamestnancov 245. Nie je schválený počet 245, ale schválená je platná 
organizačná štruktúra. 245 zamestnancov je reálny stav z pohľadu zmien, ktoré sa udiali k 1. 11. 
2019. Posledný stav je 244,44, čiže počet 245. Poslanec Jánošík (nemal zapnutý mikrofón). 
Predseda PSK Majerský nemá problém s tým, aby to vedeli poslanci PSK, veď je schválená 
organizačná štruktúra. Poslancom môže byť predložená každá zmena stavu zamestnancov, ale 
zmien je veľa vzhľadom na pohyb zamestnancov. Podľa slov poslanca Jánošíka by poslanci mali 
vedieť len počet zamestnancov. Pýta sa to na základe informácií o nenormálnom náraste počtu 
pracovníkov a v dobrom. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, rozumie požiadavke a vie si 
predstaviť, že poslanci dostanú súhrnnú správu týkajúcu sa Úradu PSK, teda aj počtu 
zamestnancov. Faktom ostáva, že aj keď je PSK jedným z najväčších samosprávnych krajov SR, 
celý Úrad PSK funguje s druhým najmenším počtom zamestnancov v rámci všetkých 
samosprávnych krajov. V budúcnosti nie je ambíciou nejakým extrémnym spôsobom zvyšovať 
počet zamestnancov, iba ak to prikážu aktivity týkajúce sa realizácie reálnych projektov ako 
Catching-up Regions, Smart Regions a pod. Urobí všetko pre to, aby bola poslancom predložená 
informatívna správa o úrade. Predseda PSK Majerský potvrdil, že je to naozaj tak. Teraz 
zamestná úrad ďalších 2 zamestnancov, na ktorých dostane aj financovanie, čiže prijíma a má ich 
aj financovaných. Poslanec Dupkala upozornil prítomných, aby jeho vystúpenie nebolo nikým 
v rokovacej miestnosti vnímané ako útok, ale práve naopak. Poďakoval Ing. Olekšákovej a Mgr. 
Antolíkovej za to, ako v dialógu s mnohými riaditeľmi kultúrnych organizácií hľadali čo najlepšie 
a najefektívnejšie riešenie pre túto oblasť. Verí, že tento trend bude pokračovať aj naďalej. Bol by 
zlým podpredsedom komisie kultúry, keby nedal do povedomia informáciu, ktorá nemá nikoho 
uraziť, ale mala by byť zamyslením sa do budúcich období schvaľovania rozpočtov na nasledujúce 
roky. Porovnal si oblasť financovania Úradu PSK s oblasťou kultúry. Na oblasť financovania 
Úradu PSK 13,5 mil. eur, po odpočítaní 945 000 eur na chod zastupiteľstva, zostáva necelých 12,6 
mil. eur. Po odpočítaní povinných 825 000 eur členských príspevkov, zostáva 11,9 mil. Ide 
zaokrúhľovať. Na financovanie úradu so všetkým 12 mil. eur, na kultúru 12,8 mil. eur. Počet 
zamestnancov úradu 245 pri približne tom istom financovaní, počet zamestnancov v kultúre 591, 
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presný počet budov Úradu PSK nevie, počet budov v kultúre 70 – 80. Nechce, aby niekto 
nadobudol pocit, že chce znížiť počet zamestnancov Úradu PSK. Chce len, aby sa všetci naozaj 
zamysleli, či by v budúcnosti nebolo vhodné pohrať sa s myšlienkou vo vzťahu ku kultúre pri 
uvedených číslach. Bude sa robiť pasportizácia, ktorá určite ukáže potrebné veci. Požiadal Ing. 
Olekšákovú o zaslanie tabuľkového rozdelenia prideleného rozpočtu pre jednotlivé inštitúcie napr. 
v oblasti kultúry, školstva atď. Je možné, že to v materiáli prehliadol. Poďakoval za vypočutie. 
Chcel vyjadriť len svoje, aj keď nie ekonomické, zamyslenie sa. Poslanec Benko dal do 
pozornosti návrh programového rozpočtu na roky 2020 – 2022. Predstavuje veľa strán, čísel, len 
nevie, či si predkladateľka materiálu prečítala jednotlivé položky a programy. Na str. 6 je mediálna 
propagácia kraja. Počet vydaných tlačových správ pre médiá mal PSK v roku 2019 len 
185, v minulom roku 448, rozdiel 263. Na str. 11 sa nachádza počet zasadnutí Regionálneho 
inovačného fóra PSK, nie je tam uvedená skutočná hodnota v roku 2019. Plán je uvedený, 
výsledok je neznámy. Na str. 48 – 49 sú galérie. Poukázal na str. 49 a náklady na reštaurovanie 
a konzervovanie v eurách za rok spolu, kde PSK naplánoval 10 200 eur, minul 83 eur. Je to 
v súlade s rozpočtom? Pred rokom to bolo 10 755 eur. Na str. 57 je pokrytie potrieb obyvateľov 
PSK v oblasti sociálnoprávnej ochrany, detí a sociálnej kurately. Vyčlenený objem finančných 
prostriedkov je v tomto roku naplánovaný vo výške 320 000 eur. Sedí to aj s rozpočtom, ale PSK 
minul len 54 450 eur. Minulého roku to bolo 547 000 eur. Stačilo prejsť jednotlivé tabuľky 
a upozorniť jednotlivé odbory na kontrolu predložených údajov. Pre poslancov nie sú takéto 
materiály dobré. Ing. Olekšáková reagovala tým, že rok 2019 ešte stále beží. Uvedené čísla za 
rok 2019 sú brané z monitorovacej správy k polroku predloženej poslancom na zasadnutí 
v auguste. Sú to vlastne polročné výsledky. Vyhodnotenie roka 2019 bude až v Záverečnom účte 
za rok 2019. Toto je programový rozpočet na rok 2020, v ktorom sa hodnoty upravujú pre ďalšie 
roky a obdobia. V budúcnosti pri predkladaní návrhu rozpočtu na ďalší rok budú polročné údaje 
vyhodené z programového rozpočtu, aby nezavádzali poslancov. Poslanec Ferenčák požiadal 
o aktuálnejšie dáta, lebo ťažko rozprávať o návrhu rozpočtu pri predložení polročných údajov. 
Nedá sa v decembri odvolávať na jún. Minulý rok PSK vyčleňoval peniaze na údržbu 
a rekonštrukciu samotného úradu v sume okolo 1 mil. eur. Znova sa táto položka objavila aj 
v tomto rozpočte, konkrétne A.2.1, oblasť financovania Úrad PSK. Na údržbu a opravy priestorov 
Úradu PSK sú navrhované výdavky v objeme 780 000 eur a komunikačnú infraštruktúru 50 000 
eur, spolu 830 000 eur. Chcel vedieť, čo konkrétne sa bude opravovať v rámci Úradu PSK a potom 
v položke 637 sa zhruba 0,5 mil. eur dáva na propagáciu, reklamy, inzerciu, reprezentačné 
výdavky a výdavky na rôzne podujatia. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, sa najprv vyjadril 
k diskusnému príspevku poslanca Benka. Súhlasí s predložením čísel čo najbližšie k realite 
z časového pohľadu. Je to skôr o internej diskusii. Na jednej strane sa dá vychádzať 
z monitorovacích správ k najbližšiemu relevantnému obdobiu, kde má úrad nejaké verifikované 
dáta, čo je v tomto prípade polrok, alebo skúsiť pri rozpočtovaní budúceho roka odhadnúť, akým 
spôsobom skončí december príslušného roka. Následne odpovedal poslancovi Ferenčákovi. 
Pôvodný návrh rekonštrukcie budovy interiéru bol naozaj rozpočtovaný v sume zhruba 1,2 mil. 
eur. Netvrdí, že je to jeho príchodom, ale ešte raz si k tomu sadli viacerí než predtým a vyhodnotili 
prípadnú rekonštrukciu podľa toho, čo umožní rozpočet a čo je zvládnuteľné aj z pohľadu nejakej 
logistiky chodu úradu. Došli do štádia rozdelenia do viacerých etáp. Nebude to v priebehu jedného 
roka, možno ani 2 – 3 rokov, preto tá suma zhruba vo výške 780 000 eur plus nejaké ďalšie 
infraštruktúrne veci, spolu 830 000 eur. V roku 2020 by sa prioritne mal realizovať vestibul, 
vchod, pravá strana chodby smerom k jedálni a schodisko k veľkej zasadačke. V ďalšej fáze sú 
jednotlivé poschodia. Nebude sa postupovať megalomanským spôsobom, ako to rýchlo spraviť 
ale tak, ako to dovolí rozpočet a logistika chodu úradu. Poslanec Hrabčák v tejto súvislosti 
rozprával s riaditeľom úradu na zasadnutí komisie finančnej. Požiadal ho o predloženie nejakej 
štúdie alebo vizualizácie predmetu obnovy budovy úradu na ďalšie roky. Aby to nebolo tak, že 
zastupiteľstvo každý rok schváli rozpočet vo výške takmer 1 mil. eur a poslancom sú predkladané 
informácie kúskované. Mali by mať ucelené informácie o postupe danej rekonštrukcie za niekoľko 
miliónov eur, aby vedeli, do čoho budú postupne púšťať peniaze. Poslanec Bieľak sa chcel 
ubezpečiť, že v rámci rozpočtu je plánovaná suma dotácií 5,1 mil. eur s tým, čo bolo navýšené vo 
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VZN PSK a rozdiel bude v rámci úpravy v mesiaci február. Tak to platí a taká je dohoda, lebo 
suma 4,4 % je maximálna a môže byť aj nižšia, ale platia slová predsedu PSK. Poslanec Bochňa 
poďakoval Ing. Olekšákovej a celému odboru financií za prípravu veľmi zodpovedného a v oblasti 
príjmov možno až mierne podhodnoteného rozpočtu. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 11A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  
d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
A.      s c h v aľu j e  
A.1.  rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020 v nasledovnom členení: 
 Príjmy celkom    (vrátane finančných operácií príjmových) 240 210 000 € 
 Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových) 240 210 000 € 
   
 v tom:  
1. Bežný  rozpočet 13 710 000 € 
 Bežné príjmy   228 260 000 € 
 Bežné výdavky 214 550 000 € 
   
2. Kapitálový  rozpočet - 22 903 924 € 
 Kapitálové príjmy  450 000 € 
 Kapitálové výdavky  23 353 924 € 
   
3. Finančné operácie príjmové 11 500 000 € 
 Finančné operácie výdavkové   2 306 076 € 
   
 Príjmy celkom    (bez finančných operácií príjmových) 228 710 000 € 
 Výdavky celkom (bez finančných operácií výdavkových) 237 903 924 € 
 Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok     - 666 981 € 

                   
4. Programový rozpočet  
 Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola  1 234 000 € 
 Program 002 Rozvoj kraja 20 498 924 € 
 Program 003 Interné služby 1 379 000 € 
 Program 004 Doprava a komunikácie                59 890 000 € 
 Program 005 Vzdelávanie 96 900 000 € 
 Program 006 Kultúra  12 850 000 € 
 Program 007 Sociálne zabezpečenie 35 500 000 € 
 Program 008 Zdravotníctvo 30 240 € 
 Program 009 Administratíva 9 621 760 € 

     
                                       

A.2. Účelové prostriedky bežného rozpočtu: 
a) Dotácie pre neštátne základné umelecké školy 

a neštátne školské zariadenia (súkromné a cirkevné 
školské zariadenia) v súlade s VZN PSK č. 18/2010 
v platnom znení 

3 700 000 € 
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b) Dotácie neverejným a verejným poskytovateľom 
sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. 
a vykonávateľom opatrení sociálnoprávnej ochrany 
v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z. a v zmysle VZN 
PSK č. 20/2010 

7 000 000 € 

c) Dotácia pre dopravcov na platby za služby vo verejnom 
záujme v prímestskej  autobusovej doprave 

26 000 000 € 

d) Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja v platnom znení  

1 000 000 € 

e) Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. 
z. pre  spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.  
  

50 000 € 

A.3 Rozpis kapitálových výdavkov (v prílohe tohto uznesenia): 
a) Úrad PSK 5 105 000 € 
b) Projekty 7 748 924 € 
c) Doprava 10 500 000 € 

 
B. b e r i e  n a  v e d o m i e 

rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2021 – 2022.  
 

Hlasovanie:                  za: 51   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 
 

Názov investičnej akcie ZF SUMA 

Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  5 105 000 

Výzva pre región 41 3 981 900 

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení 

 123 100 € 

PD pre vybudovanie environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina  
(prijatá NFV z MF SR) 

111 1 000 000 

Oblasť financovania: PROJEKTY  7 748 924  

Nerozpísaná rezerva  41 7 748 924 

Oblasť financovania: DOPRAVA  10 500 000 

Projektové dokumentácie SPOLU  500 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3489-001 cez potok Sekčov pred obcou Nižné Raslavice, PD RF 20 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3489-002 cez potok Hrabovec pred obcou Nižné Raslavice, PD RF 20 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3491-017 cez potok Hančoch v obci Kľušovská Zábava, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta č. 556-009 cez potok Radomka v obci Mičakovce, PD RF 15 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce, PD RF 20 000 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3495, Vaniškovce - Raslavice, PD RF 10 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3485, Tarnov - Gaboltov, PD RF 20 000 

Stabilizácia zosuvov na ceste II/559 za obcou Čabiny, PD RF 15 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M3373 (III/3065 - 001), Poprad - Spišská Teplica, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M3911 (III/3077 - 001), Tatranská Kotlina - Lendak, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M4416 (III/3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M4393 (III/3074 - 001), Hranovnica - Spišské Bystré, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta  M6929 (III/3061 - 012), Liptovská Teplička, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia cesty III/3227 v obci Spišský Štvrtok - Hrabušice, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 006 Križovany, PD RF 10 000 

Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/ 546 cez Bajerovský potok v obci Rokycany, PD RF 15 000 

Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD RF 30 000 

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce, PD RF 10 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3182 pred mestom Sabinov, PD RF 5 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká Franková, PD RF 20 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3120-001, Stará Ľubovňa, PD RF 25 000 

Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou Vagrinec, PD, IG prieskum RF 40 000 

Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurďoš, PD  RF 20 000 

III/3617 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18, DSP RF 80 000 

Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD RF 30 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3637, Vyšný Kazimír - Sedliská, PD RF 5 000 

Mosty, múry, priepusty SPOLU  4 000 000 

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec 111 700 000 

Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred obcou Udavské 111 603 400 

Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice 111 504 000 



19 
 

Rekonštrukcia mosta č. 3826-007 v obci Ohradzany 111 422 600 

Rekonštrukcia mosta  M2 (II/534 - 009), Poprad - Starý Smokovec 111 215 000 

Rekonštrukcia mosta  M16 (II/534 - 010), Poprad - Starý Smokovec 111 215 000 

Rekonštrukcia mosta  M4641 (III/3225 - 002), Levočská Dolina 111 215 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3179-004, Veľký Šariš 111 460 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002, Fintice 111 250 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3129-001, Kremná 111 200 000 

Rekonštrukcia oporných múrov na ceste č. II/545 111 215 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy podľa jednotlivých okresov SPOLU  4 000 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Bardejov 111 561 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Humenné 111 310 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Kežmarok 111 258 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Levoča 111 244 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Medzilaborce 111 96 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Poprad 111 292 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Prešov 111 594 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Sabinov 111 304 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Snina 111 175 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stará Ľubovňa 111 294 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stropkov 111 227 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Svidník 111 320 000 

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Vranov nad Topľou 111 325 000 

Strojné investície SPOLU  2 000 000 

Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne 1 ks RF 32 000 

Rýpadlo - nakladač  2 ks RF 170 000 

Traktorová kosačka 9 ks RF 1 080 000 

Ťahaný samozberný zametač 1 ks RF 80 000 

Referentské vozidlo 8 ks RF 152 000 

Referentské vozidlo  4x4 - investičný úsek 4 ks RF 84 000 

Teleskopický nakladač 3 ks RF 330 000 

Kamerové systémy na cestmajsterstvách 18 ks RF 72 000 
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Návrh na uznesenie k bodu 11B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e    n a    v e d o m i e   stanovisko 
hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 – 2022.   
Hlasovanie:                  za: 51   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Gašperom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  u k l a d á   riaditeľovi Úradu PSK 
pripravi ť na februárové zasadnutie Zastupiteľstva PSK v roku 2020 návrh zmeny na 
prípravu systému strategického rozvoja vidieka v spolupráci s miestnymi akčnými 
skupinami a ďalšími subjektmi. 
T: 10. február 2020                                                  Z: riaditeľ Úradu PSK 
Hlasovanie:                  za: 51   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

  K  bodu 12  –  Úprava  rozpočtu  PSK  č. 6/PSK/2019  Prešovského 
  samosprávneho  kraja  pre rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 

Úradu PSK, predstavila jednotlivé úpravy rozpočtu. V bežných príjmoch sa zvyšujú daňové 
príjmy o 1 517 614 eur. Bežné výdavky sa zvyšujú o 1 682 077 eur, a to osobitne pre Úrad PSK 
o 243 804 eur a pre dopravu o 1 438 273 eur. Kapitálový rozpočet sa upravuje v oblasti 
financovania Úrad PSK presunom sumy 255 204 eur na bežné výdavky. Tým sa vlastne upravujú       
bežné a kapitálové výdavky pre jednotlivé dotácie tak, ako sú zmluvne uzatvorené. Zároveň sa 
navrhuje financovať Plán dopravnej obslužnosti PSK vo výške 11 400 eur. V oblasti cestnej 
dopravy nedochádza k žiadnej zmene v kapitálových výdavkoch týkajúcej sa sumy, ale sú tam 
presuny výdavkov. Príloha obsahuje presuny medzi jednotlivými cestami navrhnuté SÚC PSK. 
V oblasti vzdelávania dochádza k zvýšeniu rozpočtu o 116 379 eur pre jednotlivé školy. SŠ 
Bijacovce kupuje univerzálny kolesový traktor, ide o dofinancovanie finančných prostriedkov na 
jeho kúpu. V oblasti sociálneho zabezpečenia je navrhované dofinancovanie investičných akcií vo 
výške 103 048 eur. Zmena nastáva aj vo výdavkových finančných operáciách, kde SÚC PSK 
spláca splátku PPP projektu vo výške 79 341 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                                                                                                                                                   
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. 
d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 6/PSK/2019 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 1 517 614 € na 219 741 578 € 

 v tom: Daň z príjmov fyzických osôb   1 517 614 € 

 Bežné výdavky  o 1 682 077 € na 199 079 304 € 

 v tom:                         

 oblasť financovania: Úrad PSK – presun z kapitálových výdavkov 243 804 € 

 Účelové dotácie v zmysle VZN PSK 57/2017 v platnom znení (presun  

 z kapitálových výdavkov)     255 204 € 
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 Bežné výdavky Úrad PSK – presun do kapitálových výdavkov  -  11 400 € 

 oblasť financovania:  Doprava 1 438 273 € 

 Účelová dotácia pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej   

 doprave 1 517 614 € 
 Správa a údržba ciest PSK - presun do finančných operácií  
 výdavkových - 79 341 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 3 019 204 € 

 Kapitálové výdavky  o - 243 804 € na 69 738 061 € 

 v tom:      

 oblasť financovania: Úrad PSK  - 243 804 € 

 oblasť financovania: Projekty  - 219 427 € 

 oblasť financovania: Vzdelávanie  116 379 € 

 oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie  103 048 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie upraviť o 0 € na 48 543 344 €  

 Výdavkové finančné operácie upraviť o 79 341 € na 2 486 761 € 

 v tom splátka istiny PPP projektu za SÚC PSK                                                           79 341 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia  

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

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 

 
 

Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha č. 1 tohto uznesenia:  
 

 
Rozpis kapitálových výdavkov  

 
Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     - 243 804 €  

Úrad PSK 
Účelové dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o 
poskytovaní dotácií z  vlastných príjmov PSK - presun 
do BV 

01 41 -255 204 € 

 
Plán dopravnej obslužnosti PSK 04.5. 41 11 400 € 

Oblasť financovania: Projekty     - 219 427 € 

Úrad PSK Nerozpísaná rezerva 04.1.2 RF -219 427 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     116 379 € 

Gymnázium J. F. 
Rimavského Levoča 

Sanácia budovy - PD 09. RF 25 000 € 

SOŠ technická Prešov Zateplenie školského internátu - dofinancovanie 09. RF 48 963 € 

Spojená škola Bijacovce  Rekonštrukcia telocvične - PD 09. RF 20 000 € 

SOŠ, ul. A. Dubčeka, 
Vranov nad Topľou 

Nákup sušičky cestovín 09. RF 2 500 € 

SOŠ pedagogická 
Levoča 

Materiálno-technické vybavenie kuchyne (varný kotol 
elektrický (2ks), kondenzačný digestor) 

09. RF 7 970 € 

Spojená škola Bijacovce 
Univerzálny traktor na odborný výcvik -  
dofinancovanie  

09. RF 11 946 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     103 048 € 

CSS Kežmarok 
Realizácia bytového domu pre ZPB - rekonštrukcia 
nájomného domu od obce Ľubica - dofinancovanie 

10. RF 18 000 € 

DpS Stará Ľubovňa 
Realizácia zateplenia obvodového plášťa Pavilónu 
A a C - dofinancovanie 

10. RF 85 048 € 
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Príloha č. 2  tohto uznesenia:  
 

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

Názov investičnej akcie / Zdroj 
financovania 

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

rozpočet IA  111 41 RF 52 SPOLU 111 41 RF 52 
Rekonštrukcia a rozšírenie cesty  č. 
III/3189 Lipany - Lúčka 

      356 203 € 356 203 €       33 708 € 389 911 € 

III/3179 Veľký Šariš - Medzany       64 273 € 64 273 €     61 303 € -61 303 € 64 273 € 
III/3219 Dúbrava Harakovce       16 993 € 16 993 €       -1 € 16 992 € 
Zateplenie obvodového a strešného 
plášťa, odstránenie systémových porúch 
na objektoch - str. Kežmarok 

      62 500 € 62 500 €       -1 106 € 61 394 € 

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou 
Krušinec 

      428 788 € 428 788 €     424 297 € -424 297 € 428 788 € 

Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov       23 640 € 23 640 €       -1 € 23 639 € 
Stabilizácia zosuvu na ceste II/566 
Klenová - Ubľa (Ruská Volová) - vrátane 
PD 

      130 274 € 130 274 €       -813 € 129 461 € 

Zosuv na ceste III/3635 Detrík - M. 
Domaša 

      135 829 € 135 829 €       -36 122 € 99 707 € 

Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za 
obcou Palota - vrátane PD 

      18 000 € 18 000 €     18 000 € -18 000 € 18 000 € 

Odstránenie bodovej závady na ceste 
III/3543 za obcou Hunkovce - vrátane PD 

      14 000 € 14 000 €     14 000 € -14 000 € 14 000 € 

III/3520 Nižná Polianka - Ondavka       2 613 € 2 613 €       -1 € 2 612 € 
III/3507 Mihaľov       2 255 € 2 255 €       -1 € 2 254 € 
III/3830 Jankovce - spojka       116 781 € 116 781 €       -1 € 116 780 € 
III/3102 Veľká Lomnica - Stará Lesná 
(oblasť PP) 

      2 175 € 2 175 €       -1 € 2 174 € 

III/3120 Prieťah mestom Stará Ľubovňa       4 661 € 4 661 €       -1 € 4 660 € 
III/3581 Šandal - Radoma       106 720 € 106 720 €       -1 € 106 719 € 
III/3635 Malá Domaša - Detrík       5 622 € 5 622 €       -1 € 5 621 € 
Rekonštrukcia mosta 537-019 nad 
zubačkou - PD 

      15 000 € 15 000 €       -600 € 14 400 € 

Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník 
- Sulín - PD 

      20 000 € 20 000 €     20 000 € -20 000 € 20 000 € 
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Rekonštrukcia mosta 3225-002 Levočská 
dolina - PD 

      15 000 € 15 000 €       -146 € 14 854 € 

Rekonštrukcia mosta 3581-002 cez rieku 
Ondava za mestom Stropkov - PD 

      15 000 € 15 000 €       -620 € 14 380 € 

Rekonštrukcia mosta 3095-002 
Huncovce - PD 

      15 000 € 15 000 €       -600 € 14 400 € 

Geotechnické prieskumy a monitoring 
zosuvov, geodetická činnosť 

      30 000 € 30 000 €       -29 700 € 300 € 

MPV - Inž. činnosť pre zabezpečenie 
pripravenosti stavieb na výstavbu  

      9 594 € 9 594 €       -4 556 € 5 038 € 

Skládka CHPM na stredisku Bardejov - 
vrátane PD 

      15 000 € 15 000 €       -240 € 14 760 € 

Skládka CHPM na stredisku Poprad - 
vrátane PD 

      15 000 € 15 000 €       -240 € 14 760 € 

Environmentálne opatrenia vypl. z 
legislatívy ŽP (ochrana vôd, nebezp. 
odpady, čerp. stanica PHM a p.) oblasť 
Svidník 

      120 000 € 120 000 €     108 174 € -108 174 € 120 000 € 

Prístrešok na chemický posyp. materiál + 
vozidlo - str. Holčíkovce 

      60 000 € 60 000 €     55 553 € -55 553 € 60 000 € 

Soľankové hospodárstvo na strediskách 
Záborské, Poprad 

      10 040 € 10 040 €       -10 040 € 0 € 

Soľankové hospodárstvo na strediskách 
Záborské, Poprad 

      10 040 € 10 040 €       -10 040 € 0 € 

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

      186 000 € 186 000 €       8 586 € 194 586 € 

Sklad emulzie s technologickým 
zariadením Lipany 

      50 000 € 50 000 €       22 000 € 72 000 € 

Sklad emulzie s technologickým 
zariadením Lipany 

      0 € 0 €     72 000 € -72 000 € 0 € 

Šmykom riadený nakladač (ŠRN) 1ks       50 000 € 50 000 €       -1 € 49 999 € 
Prídavné zariadenia MB Unimog       48 000 € 48 000 €       -348 € 47 652 € 
III/3515 Hažlín - Ortuťová       100 000 € 100 000 €       42 140 € 142 140 € 

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

      80 000 € 80 000 €       -20 240 € 59 760 € 

II/538 Tatr. Štrba - Štrbské Pleso       215 000 € 215 000 €       -1 711 € 213 289 € 
III/3581 Šandal - okr. hranica SP/SK       150 000 € 150 000 €       -1 702 € 148 298 € 
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Posypové vozidlo s posypovou 
nadstavbou a radlicou   9 ks 

    1 605 000 € 0 € 1 605 000 €     -785 727 € 785 727 € 1 605 000 € 

Dochádzkový systém   21 400 €     21 400 €   440 €     21 840 € 
Rekonštrukcia cesty III/3493 Hertník - 
Bartošovce, PD 

  20 000 €     20 000 €   -440 €     19 560 € 

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

    300 000 €   300 000 €     -31 608 €   268 392 € 

Rekonštrukcia mosta 537-019 nad 
Zubačkou vrátane PD-dofinancovanie 

    200 000 €   200 000 €     -92 843 €   107 157 € 

Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002 - 
dofinancovanie 

    154 780 €   154 780 €     -124 598 €   30 182 € 

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

    227 803 €   227 803 €     -159 648 €   68 155 € 

III/3733 križovatka s cestou II/554 Nižný 
Hrušov - okr. hr. MI 

    145 000 €   145 000 €     -21 929 €   123 071 € 

III/3614 Čaklov - Zámutov     150 000 €   150 000 €     -37 160 €   112 840 € 

Rekonštrukcia mosta 3628-2 M. Domaša 
– Žalobín - vrátane PD 

    15 000 €   15 000 €     -414 €   14 586 € 

III/3832 Humenné - Porúbka     15 000 €   15 000 €     200 000 €   215 000 € 
Zavedenie mzdového programu Magma     37 105 €   37 105 €     6 000 €   43 105 € 
Vodovod a kanalizácia Lipany     50 000 €   50 000 €     5 000 €   55 000 € 
Rekonštrukcia plošných deformácií na 
ceste III/3533 okr. hr. SK/BJ 

    0 €   0 €     170 000 €   170 000 € 

Odstránenie HS cesty III/3083 Tatranské 
Matliare-Veľká Lomnica 

    0 €   0 €     99 600 €   99 600 € 

III/3582 Stropkov - Bokša 72 183 €       72 183 € 6 653 €       78 836 € 
III/3582 Prieťah - Baňa 143 620 €       143 620 € -4 623 €       138 997 € 

III/3583 Duplín - Potoky 83 987 €       83 987 € -2 030 €       81 957 € 
Valec – 2 ks   180 000 €  180 000,00   22 690 €  202 690€ 
Fréza   180 000 €  180 000,00   28 342 €  208 342 € 
Teleskopické nakladače – 2 ks   240 000 €  240 000,00   -18 500 €  221 500 € 
Signalizačný vozík  - 7 ks   105 000 €  105 000,00   -31 900 €  73 100 €  
Zdvíhacie stĺpové hydraulické zariadenie   30 000 €  30 000,00   -632 €  29 368 € 

Presuny rozpočtu spolu  299 790 € 41 400 € 3 634 688 € 2 720 001 € 
6 695 879 € 

 
0 € 0 € 0 € 0 € 6 695 879 € 
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K bodu 13 – Dodatok č. 3 k Zásadám rozpočtového procesu PSK.                                                                                            
Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, informovala prítomných o úprave 
v čl. VI. odsek 12. Doteraz mal PSK zriadený len jeden peňažný fond - rezervný fond. 
V predloženom návrhu ide o schválenie 3 peňažných fondov: rezervného fondu, fondu 
nevyčerpaných dotácií a investičného fondu. Rezervný fond by mal slúžiť predovšetkým na 
určitú rezervu finančných prostriedkov. Do fondu nevyčerpaných dotácií by sa mali presunúť 
z výsledku hospodárenia zo záverečného účtu nevyčerpané finančné prostriedky predovšetkým 
z Výzvy pre región, aby bolo viditeľné, koľko prostriedkov na konci roka tvoria práve tieto 
finančné prostriedky. Investičný fond by mal byť primárne určený na financovanie aktuálnych 
investičných akcií v danom roku. Teda finančné prostriedky sa rozdelia z výsledku 
hospodárenia takým spôsobom, aby bolo jasné, ktoré, kde a ako smerujú, keďže sa do toho 
dostali dotačné schémy kapitálového charakteru, ktoré je potrebné vyčerpať do 3 rokov od 
poskytnutia. 
Diskusia:  
Poslankyňa Sirková podporuje rozdelenie rezervného fondu o investičný fond aj fond 
nevyčerpaných dotácií, lebo poslancom presne sprehľadní koľko finančných prostriedkov a kde 
nebolo vyčerpaných. Je to naozaj veľmi dobrá myšlienka. Poslanec Jánošík upozornil na to, 
že PSK môže mať v súlade so zákonom len jeden fond pri presune do budúceho roka, možno 
je to v inej súvislosti, ale spomenul to aj poslanec Ferenčák. Treba to preveriť. 
Návrh na uznesenie:                                                                                                                                                                                    
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov   s c h v aľ u j e  dodatok č. 3 k Zásadám 
rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja.  
Hlasovanie:                  za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Školy 
v prírode Detský raj, Tatranská Lesná: Ing. Olekšáková, vedúca odboru 
financií  Úradu PSK, pripomenula, že PSK je zriaďovateľom Školy v prírode Detský raj, 
Tatranská Lesná, ktorá v súčasnosti funguje ako rozpočtová organizácia. Uskutočnila sa v nej 
rekonštrukcia priestorov. PSK chce dať tejto organizácii trošku voľnosti zmenou právnej formy 
na príspevkovú, aby si vedela nechať finančné prostriedky z príjmov z tržieb za ubytovanie 
a hospodáriť s nimi tak, aby zveľaďovala daný priestor. Keď hospodári ako rozpočtová 
organizácia, všetky finančné prostriedky naviac padnú do rozpočtu PSK a organizácia ich 
nedostane. Takto ju chce PSK trocha motivovať. 
Diskusia: 
Poslanec Janiga sa spýtal, či je to naozaj rozumné. V predloženom materiáli nie sú vyčíslené 
príjmy a náklady, čiže nevie, akú sumu predstavujú príjmy. Táto organizácia je v mínuse dva 
roky, čo sa týka vysporiadania hospodárenia. Po rekonštrukcii je vysoká celková zadlženosť 
skoro 96 %, čo je logické. Chcel vedieť, ako sa táto zmena odzrkadlí v rozpočte, alebo či je už 
v rozpočte zahrnutá a aký vysoký bude potom príspevok tejto organizácie. Ing. Olekšáková 
odpovedala, že príspevok organizácie je 7 eur na noc a deň ubytovaného žiaka v tomto 
zariadení, ktorý sa nemení. Výška príspevku sa nemení a organizácia nepríde o žiadne finančné 
prostriedky. Záporný hospodársky výsledok bol hlavne kvôli zatvoreniu v súvislosti 
s rekonštrukciou v rokoch 2016 – 2017. Organizácia nedosahovala žiadne príjmy, teda ani 
žiadny hospodársky výsledok. V súčasnosti má príjmy až nad rámec. Požiadala o uvoľnenie 
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narozpočtovaných príjmov nad rámec, aby si mohla svoju organizáciu naďalej zveľaďovať. Je 
to v poriadku. Poslanec Damankoš pripomenul dohodu členov komisie školstva spred troch 
rokov, že všetci budú podporovať takú veľkorysú rekonštrukciu tohto zariadenia s tým 
zámerom, aby ceny pre žiakov z celého kraja nevystrelili do veľkej výšky. Bude potrebné 
upozorniť riaditeľa aj manažment tejto organizácie, aby v nejakej snahe o ziskovosť nešli veľmi 
nad rámec. Bola to vtedy dohoda celého politického spektra, že PSK to zrekonštruuje, ale škola 
v prírode bude funkčná a finančne dostupná pre všetky deti minimálne z PSK. Nehovorí, že to 
má byť zadarmo. Bola to džentlmenská dohoda, aj preto išiel PSK do takej veľkej 
rekonštrukcie. Je dobré, aby bola organizácia motivovaná zodpovedne hospodáriť. Má dotáciu 
na rekonštrukciu a stále z tých istých peňazí je dotovaná cez deti v škole v prírode. Tým len 
upozorňuje na to, aby nemala vysoké ceny. Poslanec Janiga dodal, že táto organizácia bola za 
posledných 10 rokov šesťkrát v mínuse, čiže nie za posledné dva roky. Súhlasí s tým, že škola 
v prírode má slúžiť deťom. Nikto tu nespochybňuje manažment, ale z predloženého materiálu 
mu absolútne nie je jasné financovanie školy v prírode, aké sú príjmy, aký je príspevok VÚC 
a aká bude cenotvorba. Tá by asi mala prejsť cez zastupiteľstvo, aby sa z toho nestal spôsob 
zvyšovania cien, ktorý bude ešte PSK dotovať. Predseda PSK Majerský si nemyslí, že by 
PSK nejakým spôsobom krivil ceny. Naopak, v určitých prípadoch ešte vychádza v ústrety 
a pomáha, napr. ubytovaním detí - onkologických pacientov. V podstate to bola dobročinná 
akcia, na ktorú prispel PSK takýmto priamo nepriamym spôsobom. V určitých opodstatnených 
prípadoch PSK stláča tieto ceny ešte nižšie, ale naozaj len v určitých prípadoch, ktorých nie je 
veľa, možno 1 – 2 prípady v roku. Dáva si na to pozor. 
Návrh na uznesenie:                                                                                                                                                                     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
A /  s c h v aľu j e  
zmenu právnej formy hospodárenia rozpočtovej organizácie Škola v prírode Detský  raj,   
Tatranská  Lesná,   IČO:  00186759,   na  príspevkovú  organizáciu od 1. januára 2020 
B /  ž i a d a  
odbor školstva Úradu PSK zmeniť zriaďovaciu listinu Školy v prírode Detský raj, 
Tatranská Lesná, IČO: 00186759, z dôvodu zmeny spôsobu financovania subjektu. 
Hlasovanie:                  za: 43   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Návrh na odsúhlasenie dotácie pre FUTBAL 
TATRAN ARÉNA, s. r. o., na krytie bežných výdavkov v roku 
2020: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, oboznámila prítomných 
s požiadavkou spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o., o dotáciu 50 000 eur na krytie bežných 
výdavkov pre rok 2020. V dôvodovej správe je uvedená tabuľka, z ktorej je vidieť, ako 
doposiaľ PSK podporoval danú organizáciu. Spolu od roku 2017 do roku 2019 podporil túto 
organizáciu sumou 100 000 eur na krytie bežných výdavkov a na krytie kapitálových výdavkov 
poskytol 985 000 eur. Spolu za tri roky táto spoločnosť dostala od PSK 1 085 000 eur. 
Diskusia: 
Poslanec Dupkala uviedol, že tí čo sledujú jeho prácu mestského a krajského poslanca, vedia, 
že od roku 2017, kedy sa začala otvárať téma nutnosti opravy a rekonštrukcie futbalového 
štadióna, urobil všetko to, čo vlastne urobiť mohol, ale keď ide okolo, stále vidí veľkú nulu. 
Nevidí nič. Nemá problém schváliť 100 000 – 200 000 eur, ale keď bude vidieť prácu 
a výsledky. Bohužiaľ, realita je taká, že keď prechádza okolo štadióna, výsledky nevidí. 
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Navrhne, aby sumu 50 000 eur určenú pre spoločnosť Futbal Tatran Aréna, s. r. o., dostali ľudia 
postihnutí výbuchom bytového domu, kým ho spoločnosť svojou prácou nepresvedčí o opaku.  
Poslanec Damankoš poznamenal, že  materiál obsahuje históriu dotácií poskytnutých PSK, ale 
nie je známe, čo sa s tými finančnými prostriedkami dialo. Predpokladá existenciu nejakého 
účtovníctva. Niekto by mohol vysvetliť, kam sa situácia posunula od roku 2017 do roku 2019, 
lebo peniaze boli pridelené a poslanci nemajú spätnú väzbu o ich použití. Možno by bolo dobré 
znova prehodnotiť celý tento projekt, či to nie je naozaj príliš veľké sústo pre Prešov a PSK. 
Schvaľovať ďalších 50 000 eur, keď aj od mesta má dostať ďalších 50 000 eur, je otázne. Chcel 
vedieť, čo s tým ďalej. Poslanec Benko podotkol, že v tomto zastupiteľstve sa už veľa povedalo 
o futbale, ale všetci chcú vidieť výsledok, ktorý zatiaľ nie je a je koniec roka 2019. Vie 
o výstavbách štadiónov v iných krajských mestách napr. v Trenčíne a Nitre. Samotný proces je 
zdĺhavý a napr. súťažné podklady boli schválené mestom aj PSK ešte v decembri 2018. Je 
známa predpokladaná hodnota zákazky podpísaná predsedom PSK a primátorkou mesta. Išlo 
o 13,2 mil. eur bez DPH. Možno teraz konatelia nevedia čo ďalej, či mesto zoberie úver, pôjde 
to cez PPP projekty, úver zoberie spoločnosť, alebo to pôjde dotáciou zvýšeného imania. 
Otáznikov je stále viac. PSK podala tomuto projektu pomocnú ruku a rozdať karty na ďalšie 
pokračovanie by malo mesto. Možno konateľ priblíži momentálny stav výstavby v decembri 
2019. Osobne by tento projekt úplne nezahodil do koša, hoci sa o ňom rozpráva už cca 3 roky 
a bez výsledku, štadión nestojí. Štatutárnym orgánom spoločnosti Futbal Tatran Aréna by 
uložil, aby na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva predložili správu o všetkých vynaložených 
finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane ďalších postupov. Možno by bolo 
dobré, keby konatelia spoločnosti vo februári 2020 alebo dnes povedali, aká bola komunikácia 
s mestom Prešov v roku 2019 a prečo je taký stav, že sa stojí a prešľapuje na jednom mieste. 
Poslanec Dupkala to cíti tak isto, ako to povedal predrečník. Tento projekt do koša nehádže. 
Od začiatku za ním stojí a vždy bude stáť na jeho strane. Ale jednoducho stále sa platí a platí. 
Netvrdí, že je to vinou Ing. Benesa, vedenia VÚC alebo vedenia mesta, ale niekde sa niečo zlé 
deje. Ak niekto vie kde, treba to povedať a všetci urobia všetko pre odstránenie zla a mohlo sa 
pokračovať ďalej. Ing. Benes si nepripravoval nejaké zhodnotenie činnosti Futbal Tatran 
Arény, s. r. o. Každú kritiku, ktorá tu odznela, berie za objektívnu, ale na druhej strane musí 
povedať, resp. predložiť zopár veľmi podstatných faktov týkajúcich sa Futbal Tatran Arény 
a ďalšieho vývoja. Poslanec Dupkala chodí okolo štadióna a nič nevidí, nič sa tam nerobí. Má 
stopercentnú pravdu. Otázka znie, prečo sa tam nerobí. Preto, lebo celý projekt je za posledný 
rok stále v nejakej obštrukcii zo strany spoločníka, Slovenského futbalového zväzu, 
uchádzačov o túto zákazku formou rôznych návrhov na Úrad pre verejné obstarávanie. 
V decembri minulého roka bola vypísaná súťaž. Súťažné podmienky boli schválené 
spoločníkmi mestom Prešov a PSK. Súťaž prebiehala približne do júna, keď bola prerušená 
a Úrad pre verejné obstarávanie na základe námietok vyzval spoločnosť o predloženie 
dokumentácie z procesu verejného obstarávania. Po dvoch mesiacoch koncom augusta Úrad 
pre verejné obstarávanie vydal rozhodnutie, ktorým nariadil zrušiť súťaž, pretože jedna 
z deviatich podmienok v súťažných podmienkach je diskriminačná voči uchádzačom. 
Samozrejme spoločnosť mala iný názor, na základe ktorého sa odvolala na radu Úradu pre 
verejné obstarávanie. Tá v priebehu novembra vydala svoje zásadné rozhodnutie, ktorým 
potvrdila nález Úradu pre verejného obstarávanie. Teda od  decembra minulého roka do 
dnešného dňa nie je vysúťažený dodávateľ práve pre obštrukcie jednotlivých uchádzačov 
a práve pre rozhodnutie rady Úradu pre verejné obstarávanie. Z pozície konateľa za ten rok 
nemohol robiť absolútne nič, iba čakať. Čakal na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie, 
na rozhodnutie Okresného úradu, odboru životného prostredia v Prešove, ktorý mal vydať 
stanovisko k EI, ktoré bolo sústavne napádané sťažovateľmi napr. p. Slávikom a p. 
Drutarovským, poslancom mesta Prešov. Kvôli tomu nebolo vydané rozhodnutie od februára 
až do konca júna resp. začiatku júla a nebolo právoplatné. Spoločnosť má momentálne 3 
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konateľov a právnickú kanceláriu. Schádzajú sa každý týždeň a čakajú. Momentálne čakajú na 
to, akým spôsobom sa vlastne tento štadión bude financovať, lebo do dnešného dňa okrem toho, 
že PSK mal dnes v rozpočte 5,5 mil. eur rozdelených na roky 2020 – 2021 a že majú podpísanú 
dotačnú zmluvu SFZ, je podľa posledných informácií v rozpočte mesta Prešov 500 000 alebo 
600 000 eur na výstavbu tohto štadióna v budúcom roku. Pokiaľ nevedia, skadiaľ budú 
financovať a aké zdroje sa na to použijú, nemôžu vyhlásiť novú súťaž, nemôžu získať od 
Protimonopolného úradu stanovisko a to nie Futbal Tatran Aréna, ale toto stanovisko musí 
získať mesto Prešov, PSK a SFZ. Do dnešného dňa nemohli pripraviť takú žiadosť, lebo 
nevedia spôsob financovania tohto štadióna. Keď nebudú mať túto odpoveď, skutočne sa 
nemôžu pohnúť z bodu A do bodu B. Posledná problematika týkajúca sa tohto štadióna je tá, 
že v decembri minulého roka bola vyhlásená súťaž na zabezpečenie dodávateľa výstavby 
štadióna. Predpokladaná hodnota zákazky bola určená projektantom v objeme 13 200 000 eur 
bez DPH. V súčasnosti projekčná kancelária musí prepracovať projekt zo 4 - 5 dôvodov. 
Jedným z nich je ten, že v decembri bola vyhlásená súťaž a výkonný výbor SFZ koncom apríla 
prijal uznesenie, že na týchto štadiónoch nebudú povolené umelé trávy, t. zn., musí byť 
prepracovaná tráva. SFZ mal vysúťaženú firmu Sedasport Myjava, ktorá mala stavať celý 
štadión BCD s približne 5 000 sedadlami, teda montovanú tribúnu. Ale Najvyšší súd SR 
rozhodol, že súťaž zabezpečovaná SFZ je neplatná, dal za pravdu žalobcovi a SFZ musel 
rozviazať rámcovú zmluvu s firmou Sedasport. Teda všetky projekčné práce odovzdané firmou 
Sedasport už neboli aktuálne a všetko sa muselo prepracovať. Prepracované bolo aj osvetlenie, 
čo je technický detail. Veľmi podstatnou informáciou je aktualizácia cenovej úrovne na koniec 
roka 2019, lebo cena minulý rok v súťaži bola z úrovne augusta 2018. Všetci, ktorí majú 
investičné aktivity, veľmi dobre vedia, že stavebné práce, stavebný materiál a cena práce idú 
každý mesiac hore. To sú všetko výzvy, ktoré sú na stole a konatelia p. Cvoliga, p. Macko a on 
sa nevedia jednoducho pohnúť ďalej. Nepohnú sa ďalej, pokiaľ spoločníci neurčia spôsob 
financovania, nepovedia, že toto dajte do žiadosti pre Protimonopolný úrad menom mesta 
Prešov, PSK, SFZ a pokiaľ spoločníci nepovedia, že táto súťaž môže byť vyhlásená za týchto 
podmienok. To je všetko. Poslanec Ferenčák sa opýtal, prečo sú v tejto spoločnosti traja 
konatelia stretávajúci sa každý týždeň, ktorí stále rokujú, čakajú a nie iba jeden konateľ. V júni 
minulého roka boli nominovaní za konateľov p. Cvoliga a p. Macko, ale projekt sa nepohol. 
Mesto Kežmarok má tiež veľa investičných zámerov, konkrétne zimný štadión v hodnote 
zhruba 8 mil. eur, ktorý robí priamo mesto len na základe dotácií. Nepotrebuje na to zvlášť 
spoločnosť a konateľov. Požadovaná dotácia v sume 50 000 eur je na bežné výdavky. Doteraz 
minul PSK 100 000 eur na chod konateľov a ich kancelárie. Spoločnosť žiada teraz ďalších 
50 000 eur znova na chod týchto konateľov a kancelárie? Poslanec Babin  sa spýtal, prečo pýta 
spoločnosť peniaze naviac, keď sa nič nerobí. Nedáva mu to nijakú logiku. Nerobí sa nič a chce 
dotáciu 50 000 eur od VÚC a 50 000 eur pravdepodobne od mesta. Poslankyňa Turčanová 
poznamenala, že v tomto bode momentálne nejde o financovanie investície futbalového 
štadióna, ale o dotáciu 50 000 eur určenú na bežné výdavky. Sám konateľ povedal, že len čakajú 
a čakajú. 100 000 eur ročne len za čakanie je luxus. Na druhej strane sa jej nepáči, že konateľ 
sa snaží teraz hodiť chybu na spoločníkov, lebo boli tí, ktorí stále tlačili a žiadali. Dokonca 
mesto žiada každý týždeň predloženie správy. Spoločníci ani neboli informovaní o tom, že sa 
dal znova prepracovať projekt. Vedeli o prepracovaní trávy. Tento problém otvorila na rade 
s tým, že traja konatelia sú zbytoční. Nepáči sa jej, že konateľ hovorí teraz o tom, že nevie, aké 
bude financovanie, lebo mesto Prešov aj PSK mali uznesením už pri zriaďovaní Tatran Futbal 
Arény stanovenú výšku určenú na výstavbu tohto štadióna. Kto dal právo konateľovi dať 
spracovať projekt v niekoľkonásobne vyššej sume, ako mal schválené finančné krytie 
spoločníkmi? Pretože krytie bolo na začiatku zhruba 5 mil. eur a teraz je suma možno 19 alebo 
14 mil. eur. Nevie presnú sumu, ktorá sa zase bude meniť, lebo projektová dokumentácia sa 
prepracováva. Tri roky je platená firma, ktorá nič nerobí a platí sa prepracovávanie projektovej 
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dokumentácie. Je to jej zhodnotenie, možno veľmi emotívne, pretože po udalostiach, ktoré sa 
udiali v piatok v Prešove, si nepripravovala vystúpenie k tomuto bodu. Nebola fyzicky ani 
psychicky pripravená venovať sa tejto téme. Treba to zastaviť a rozhodnúť, lebo ďalej to takto 
nejde. Navrhla dnes emotívne neriešiť nič, ale pripraviť na budúce zasadnutie návrh na zmenu 
stanov spoločnosti s jedným konateľom a reálnym platením nevyhnutných výdavkov. Naozaj 
nevie, načo potrebuje konateľ také vysoké sumy na bežné výdavky, pretože od začiatku je 
spoločnosť zriadená za účelom výstavby štadióna a nie preto, aby traja konatelia a nejakí 
zamestnanci mali nejaký príjem. Pamätá si niekoľko stretnutí, kde žiadali, aby bolo čím skôr 
stanovisko Protimonopolného úradu SR k štátnej pomoci. To je potrebné vyriešiť a potom bude 
jasné, akým spôsobom sa bude financovať štadión. Na poskytnutie transferu VÚC a mestom 
Prešov bolo potrebné stanovisko Protimonopolného úradu SR a pokiaľ vie, takéto stanovisko 
dodnes nie je. Ing. Benes dodal, že žiadosť mesta Prešov Protimonopolnému úradu SR 
obsahuje riadok, akým spôsobom chce mesto Prešov financovať výstavbu futbalového 
štadióna. To znamená, chce to financovať formou úveru, PPP projektu, dotácie alebo zvýšením 
kmeňového imania. Do dnešného dňa nemajú túto odpoveď zo strany mesta Prešov a pýtajú sa 
na to od februára tohto roka na každom jednom zasadnutí pracovnej skupiny. Prítomný konateľ 
Ing. Macko môže potvrdiť tieto slová. Tiež sa nepripravoval na vystúpenie v zastupiteľstve a je 
pod tlakom, lebo jeho syn býva na Mukačevskej ulici. Do dnešného dňa má zatvorený byt 
s vybitými oknami a v čase výbuchu sa nachádzal v tomto byte. Nechce do diskusie vkladať 
žiadne emócie. Konatelia skutočne nemôžu nič robiť bez toho, aby spoločníci určili smer 
a žiadali konateľov v určenom termíne pripraviť všetky materiály. Asi šesťkrát sa zúčastnili 
stretnutia s pracovnou skupinou mesta Prešov, kde boli stále iní pracovníci mesta a dokonca už 
aj za účasti hlavného kontrolóra mesta. Na každom stretnutí bola prvá otázka, v akom štádiu sa 
nachádza tento projekt. Konatelia povedali v akom štádiu. Na každom stretnutí padla táto 
otázka a oni odpovedali to isté, lebo projekt sa neposunul ďalej, vysvetlenie problémov a ako 
to spraviť potrebovali vedieť od mesta. Na štvrtom stretnutí už neodpovedali na otázku, v akom 
štádiu sa nachádza tento projekt. Situácia je taká a je mu momentálne úplne jedno, či zajtra 
bude konateľom spoločnosti alebo nie. Keď nastúpil ako prvý konateľ nebral ani odmenu, 
pretože je nepotrebuje k svojmu živobytiu. Nikto v tejto sále ani v meste Prešov nemôže 
pochybovať o tom, že nespravil dosť pre prešovský futbal a pre futbal alebo šport ako taký. Za 
19 rokov dokázal v rámci strednej Európy vybudovať najväčší mládežnícky turnaj vo futbale. 
Ako fanúšik futbalu má eminentný záujem, aby tento štadión v objeme 13 – 15 mil. eur stál 
tam, kde je naprojektovaný. Bohužiaľ, nemôže spraviť to, čo má robiť niekto iný. To znamená, 
že nemôže robiť prácu za niekoho iného. V podstate nemusí ani čakať na návrh jedného 
spoločníka a týmto sa vzdáva funkcie konateľa, aby umožnil poslancovi Dupkalovi skutočne 
o rok vidieť žeriavy stavajúce štadión 3. kategórie UEFA. Predseda PSK Majerský sa spýtal 
Ing. Benesa, či vzdanie sa funkcie konateľa má brať fakticky, čiže bude písomne doručené. Ing. 
Benes to potvrdil. Poslanec Dupkala je trochu prekvapený, že záver vystúpenia jedného 
z konateľov bol adresovaný rovno jemu kvôli žeriavom, ktoré tam chce vidieť 80 000 
obyvateľov mesta Prešov, nie Dupkala. Celá táto diskusia vyznieva tak, akoby za tento stav 
mohla jediná hlava. Paradoxne vie obrániť to, čo obrániť treba a byť kritický vtedy, keď kritický 
byť treba. Určite hlava Ing. Benesa nie je dnes jedinou, ktorá by mala zniesť celú vlnu kritiky 
a zlo na svoje ramená. Je tu ďalší konateľ p. Macko, ktorý nevystúpil ešte ani raz. Ďalším 
konateľom je bývalý riaditeľ Úradu PSK p. Cvoliga, ktorý by mohol prijať pozvanie a vysvetliť, 
čo je vlastne  vo veci. Nikto netvrdí, že Ing. Benes neurobil veľa pre futbal. Chcel vedieť, čo 
znamenajú mzdové náklady uvedené v materiáli, teda komu, koľko a začo. Ing. Benes 
vysvetlil, že nie je možné čakať do ďalšieho zastupiteľstva a robiť zmeny vo funkciách 
konateľov. Dnes má táto spoločnosť záporné kmeňové imanie 30 000 eur a podľa zákona by 
mala ísť do konkurzu. Primátorka Prešova uviedla síce sumu 100 000 eur na chod spoločnosti, 
ale tohto roku reálne spoločnosť dostala na chod iba 50 000 eur od PSK. Ekonóm povedal, že 
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spoločnosť má záporné kmeňové imanie asi 25 000 eur, ktoré narastie do konca roka na sumu 
asi 30 000 – 35 000 eur. Podľa zákona to znamená, že táto spoločnosť je predĺžená a mala by 
ísť do konkurzu. Odmena konateľov spoločnosti je 526 eur mesačne a čistá mzda jednej 
zamestnankyne je približne 750 – 800 eur. Podľa slov poslanca Benka netreba reagovať 
emotívne. Je predložený návrh na uznesenie aj jeho písomný návrh s plnením na februárové 
zastupiteľstvo. Suma sa dá riešiť aj cez opatrenia v priebehu roka 2020. Netreba tu teraz 
spláchnuť celú výstavbu a projekt štadióna, ale treba sa pohnúť ďalej. Je smutný stav za tri 
roky, ale netreba všetko znegovať. Výsledok v roku 2019 nie je, ale verí, že sa veci pohnú ďalej. 
Navrhol doplniť do uznesenia jeho predložený návrh a vo februári sa uvidí, čo ďalej. 
Poslankyňa Turčanová dodala, že mesto Prešov má v rozpočte vyčlenené peniaze. Pokiaľ vie, 
predložené doklady nemohli byť uhradené, lebo boli predložené duplicitne na VÚC aj mesto 
Prešov. Toto uhradiť jej kolegovia naozaj nevedia. Ing. Benes poznamenal, že je to až smiešne, 
aké argumenty vyťahuje mesto. Je to absolútne zavádzajúca informácia. Na každé zúčtovacie 
stredisko, to znamená, na VÚC aj mesto Prešov prichádzajú faktúry viazané na jednotlivé 
dotácie. Dokonca boli predložené mestu aj kópie, čo vlastne bolo vyúčtované na VÚC, ale to 
bolo všetko v januári. Od januára do 9. decembra si to nevedeli vydiskutovať s mestom Prešov. 
Nemá žiadnu vedomosť o duplicitnom predkladaní dokladov na zúčtovanie, to určite nie. 
Trestný čin nejakého subvenčného podvodu by nechcel mať na krku. Poslankyňa Turčanová 
uviedla, že 6. 10. 2016, kedy bola zapísaná do registra obchodná spoločnosť, boli obsahom 
uznesenia aj zmluvy, že štadión bude skolaudovaný v júni 2018. Osobný prísľub Ing. Benesa 
bol, že urobí všetko pre to, aby štadión stál. Aj ona tomu verila. Poslanec Vook pripomenul, že 
už na rade navrhovali, aby PSK dal schválenú sumu resp. investíciu do štadióna formou dotácie 
mestu Prešov, čo by bolo možno jednoduchšie pre mesto. Keď v minulosti rozprával o závratnej 
sume v rámci Tatran Arény, bolo mu povedané, že štadión sa buduje aj pre deti z iných regiónov 
PSK. Nevie, či deti z iných regiónov vôbec stihnú hrať futbal na tomto štadióne. Predseda PSK 
Majerský potvrdil, že riešenie formou dotácie pre mesto Prešov odznelo už vo viacerých 
poslaneckých kluboch. Nech mesto Prešov dotiahne celú súťaž do konca. PSK fakt nepotrebuje 
mať vlastných konateľov a je ochotný pomôcť mestu Prešov. Bude to krajský štadión. Prešov 
má najstarší futbalový klub v SR, takže PSK je ochotný a pripravený, ale osobne sa nenecháva 
strhnúť emóciami. Po rozhovore s primátorkou Prešova a predsedami poslaneckých klubov 
môže byť na februárové zasadnutie pripravený návrh na dotáciu pre mesto Prešov, ktoré 
dotiahne celú investíciu do konca. 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Benkom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   u k l a d á   štatutárnym orgánom 
spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., predložiť na najbližšie zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK správu o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich 
účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov. 
T: 10. február 2020               Z: konatelia spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.                                                                        
Hlasovanie:                  za: 43   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. 2 zákona NR SR 
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov   s c h v aľ u j e  poskytnutie dotácie spoločnosti FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s.r.o. so sídlom Hlavná 73, 080 01  Prešov, IČO: 50 494 970 účelovo určenú na 
úhradu bežných výdavkov roku 2020 vo výške 50 000 eur. 
Finančné prostriedky budú účelovo určené predovšetkým na  zabezpečenie riadneho chodu 
spoločnosti,  napr. služby, poplatky, prevádzkové náklady, garančné poplatky, mzdové náklady, 
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právne služby, služby na zabezpečenie procesov verejného obstarávania a iné náklady bežného 
charakteru. 
Hlasovanie:                  za: 7   proti: 1  zdržalo sa: 33 
Návrh na uznesenie nebol schválený. 
 
 

K bodu 16 – Návrh VZN PSK č. ../2019, ktorým sa zriaďuje Škola 
umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  
a zrušuje SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník: PaedDr. Furman, 
vedúci odboru školstva Úradu PSK, pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK dňa 4. 2. 2019 
schválilo uznesením návrh na vyradenie SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a následné 
zaradenie Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník do siete. Odbor 
školstva požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o schválenie uvedenej 
zmeny v sieti škôl, ktoré na túto žiadosť odpovedalo kladným stanoviskom zo dňa 29. 7. 2019. 
Vyradilo zo siete SPŠ, Sovietskych hrdinov 369/254, Svidník k 31. 8. 2020 a zároveň od 1. 9. 
2020 zaradilo do siete Školu umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/254, Svidník. 
Všetky práva a povinnosti z pracovnoprávnych a majetkovoprávnych vzťahov prejdú na školu 
umeleckého priemyslu. To znamená, že všetky vecné finančné vymedzenia v rámci majetku a 
personálnych vecí budú vyšpecifikované v zriaďovateľskej listine právneho nástupcu. Komisia 
školstva, mládeže, TV a športu odporúča zastupiteľstvu predmetný návrh VZN schváliť. 
V rámci pripomienkového konania nebola doručená žiadna pripomienka. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                            
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1), § 11 ods. (2) 
písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   s c h v aľu j e  Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja č. 80/2019, ktorým sa zriaďuje Škola umeleckého 
priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník a zrušuje Stredná priemyselná škola, 
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. 

Hlasovanie:                  za: 42   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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Príloha tohto uznesenia:   

 
 
 
 
 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
č. 80/2019, 

 
ktorým sa zriaďuje  

Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  
a zrušuje  

Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 
 

 
 
 
 
 
 
Schválené:          9. decembra 2019, uznesením Zastupiteľstva PSK č. 347 /2019 
 
Vyvesené:         11. decembra 2019 
 
Platnosť:           11. decembra 2019, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
 
Účinné:      15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli, t. j. 26. decembra 2019
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE  
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

 
č. 80/2019 

zo dňa 9. decembra 2019, 
ktorým sa zriaďuje 

Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník 
a zrušuje 

Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník  
 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) a § 11 ods. (2) písm. 
a), h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. (1) zákona NR SR č. 
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení a rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR č. 2019/12159:2-A1050 zo dňa 27. 06. 2019 a rozhodnutím Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR č. 2019/12082:2-A1050 zo dňa 29. 07. 2019 vydáva toto všeobecne 
záväzné nariadenie. 
 
 Článok I  

Termín zrušenia a zriadenia 
 

Týmto všeobecne záväzným nariadením sa: 
 

1. zriaďuje dňom 1. septembra 2020 Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 
369/24, Svidník, 

2. zrušuje dňom 31. augusta 2020 Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník. 

 
Článok II 

Spôsob zániku a právne nástupníctvo 
 
Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník je rozpočtová organizácia a 
zaniká zrušením s právnym nástupcom. Práva a povinnosti Strednej priemyselnej školy, 
Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník prechádzajú na právneho nástupcu Školu umeleckého 
priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník ako rozpočtovú organizáciu v zmysle § 21 
ods. (13) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. 3 zákona NR 
SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v platnom znení. 
 

Článok III 
Súvisiace práva a záväzky 

 
1. V zmysle § 27 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 

predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov 
vykonávajúcich činnosť v Strednej priemyselnej škole, Sovietskych hrdinov 369/254, 
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Svidník dňom 01. 09. 2020 preberie Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 
369/24, Svidník. 

2. Výchovno-vzdelávací proces školy bude ďalej zabezpečovať od 01. 09. 2020 Škola 
umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. 

 3. Všetky záväzky a pohľadávky Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník, vyplývajúce z právnych vzťahov vzniknutých do doby zrušenia Strednej 
priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník, dňom 01. 09. 2020 preberie 
právny nástupca Škola umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník. 

 
Článok IV 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
 

1. Na právneho nástupcu Školu umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 369/24, 
 Svidník prejde všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný majetok od 01. 09. 2020, ktorý 
 bude v správe Strednej priemyselnej školy, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník ku 
 dňu zrušenia. 

 2.  Vecné a finančné vymedzenie majetku školy bude vyšpecifikované v zriaďovacej 
 listine  právneho nástupcu Školy umeleckého priemyslu, Sovietskych hrdinov 
 369/24, Svidník. 

 
Záverečné ustanovenie 

 
1.   Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 80/2019 bolo 

schválené uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 347/2019 dňa 
9. decembra 2019.  

2. Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej 
tabuli samosprávneho kraja 11. decembra 2019. 

3. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od vyhlásenia, t. j. 26. decembra 2019. 
 
 
 
 

V Prešove dňa 9. decembra 2019 

 

 

 

                                                       v. r.  

     PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

 predseda 

 Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 17 – 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 – 2. kolo: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva 
Úradu PSK, pripomenul, že na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstvo schválilo prvú časť 
škôl, ktoré mali záujem vstúpiť do tohto projektu. V rámci 2. kola sa do projektu zapojilo 
viacero škôl. Odbor školstva po konzultácii s jednotlivými školami vyhodnotil zapojenie sa 8 
škôl, z toho je 6 rozpočtových organizácií a 2 sú príspevkové organizácie. Spolufinancovanie 
PSK v rámci predmetnej výzvy je 2,5 % v sume 62 500 eur. Komisia školstva, mládeže, TV 
a športu odporúča zastupiteľstvu  predložený návrh schváliť. 
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 nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie pre: 

a) príspevkové organizácie:  

1. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok 

2. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča 

3. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

5. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

6. Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov 

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 62 500 eur (bežné výdavky). 

Hlasovanie:                  za: 37   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 18 – Koncepcia rozvoja sociálnych služieb v PSK na roky 
2020 – 2025: Ing. Slaninka, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK, 
oboznámil prítomných s tým, že zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách ukladá 
VÚC vypracovať a schváliť koncepciu rozvoja sociálnych služieb. Predložený materiál 
v základnej časti asi na 72 stranách a v 3 analýzach analyzuje sociálne služby PSK. Strategická 
časť hovorí o strategických cieľoch v sociálnych službách na roky 2020 – 2025. Materiál bol 
spracovaný za veľmi aktívnej účasti obcí. Odbor sociálnych vecí a rodiny zorganizoval 6 
regionálnych stretnutí. Poďakoval všetkým zúčastneným poslancom a obciam za ich aktívnu 
účasť pri tvorbe materiálu. Na jeho spracovaní sa podieľali aj organizácie poskytujúce sociálne 
služby, prijímatelia sociálnych služieb, odborníci a laická verejnosť. Poďakoval aj rade pre 
poradenstvo v sociálnej práci, ktorá veľmi aktívne pomáhala pri príprave tohto materiálu. Tento 
programový dokument definuje a určuje ciele regionálnej politiky PSK v oblasti sociálnych 
služieb. Je to efektívny, transparentný, dostupný a kvalitný nástroj na plánovanie, riadenie 
a poskytovanie sociálnych služieb v PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš má pozitívny postoj vo vzťahu k vedúcemu odboru a samotnému odboru. 
Chce dať do pozornosti veci, ktoré sú v materiáli pomenované. Stratégia urobila dobré 
zmapovanie. Je z nej evidentné, že PSK má regióny, v ktorých je sociálna služba prebytková 
a tiež regióny, kde je nedostatková. Sú to najmä okresy Prešov a Sabinov. Stratégia hovorí 
o tom, že aj neverejní poskytovatelia sú dôležitým prvkom sociálnych služieb. Častokrát 
vypĺňajú biele miesta, ktoré nebol PSK schopný vyriešiť. SR a PSK starne v štruktúre počtu 
obyvateľstva, preto sa treba veľmi vážne týmto problémom zaoberať. Systematicky sa venuje 
skôr príprave a vstupu mladých ľudí do života, ale v budúcnosti bude potrebné výrazne 
pomáhať práve v sociálnej oblasti. V mikroprojektoch PSK je dobré myslieť aj na sociálnu 
oblasť, že aj tam treba nejakým spôsobom investovať, aj sa k tomu zaväzovať. Ako človek, 
ktorý sa venuje primárne školstvu a sociálne služby skôr vníma ako dôležitý segment, veľmi 
ocenil predložený dokument, ktorý môže výrazne pomôcť a posunúť PSK. Bude potrebné 
pripravovať dobré projekty, aby tam mohol vložiť finančné prostriedky. Určite podporuje 
schválenie ale aj dodržanie tejto stratégie. Podľa slov poslankyne Sirkovej je to jeden 
excelentne spracovaný super materiál. Vyslovila obrovskú vďaku predkladateľovi materiálu aj 
zamestnancom odboru sociálnych vecí a rodiny. Materiál je rozpracovaný absolútne do 
najpodrobnejších detailov. Zarazil ju fakt, že podľa Inštitútu zdravotnej politiky bolo v roku 
2018 v PSK cez 8 143 pacientov s diagnózou demencie. V obci má zariadenie zamerané na 
Alzheimerovu chorobu a demenciu akéhokoľvek typu. Počet pacientov bude narastať, už teraz 
čakajú žiadatelia v poradovníku. Špecializované zariadenia sociálnych služieb bude potrebné 
rozširovať aj na biele miesta, teda do okrajových obcí PSK, napr. do budov neprevádzkovaných 
základných škôl alebo iných zariadení. Poslankyňa Schlosserová už na zasadnutí komisie 
konštatovala, že je to skutočne excelentný materiál, odborne spracovaný a rozpracovaný do 
tých najdrobnejších detailov. Poďakovala celému odboru sociálnych vecí a rodiny a vedúcemu 
odboru. 
Návrh na uznesenie:                                                            
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 83 ods. 3 zákona NR SR 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  
s c h v a ľ u j e Koncepciu rozvoja sociálnych služieb v Prešovskom samosprávnom kraji  
na roky 2020 – 2025. 
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Hlasovanie:                  za: 38   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Zmena názvu kultúrnej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – Knižnice P. O. Hviezdoslava 
v Prešove: Predseda PSK Majerský predkladá zmenu názvu Knižnice P. O. Hviezdoslava 
v Prešove na Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zmenu názvu 
kultúrnej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja – 
Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove na Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava v Prešove 
s platnosťou od 1. januára 2020. 
Hlasovanie:                  za: 38   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Návrh na vystúpenie PSK zo záujmového združenia 
právnických osôb Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť 
Vysokých Tatier: Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, pripomenul, že cieľom centra bolo 
prispieť k udržateľnému sociálno-ekonomickému rozvoju, k zvyšovaniu výkonnosti, 
efektívnosti sektora turizmu a súvisiacich odvetví v PSK špecificky v prioritnom regióne 
rozvoja turizmu v oblasti Vysokých Tatier, Belianskych Tatier a ich podhoria, k podpore 
malého a stredného podnikania v turizme a pod. Od založenia združenia je riaditeľom JUDr. 
M. Hagovský. Správna rada má 5 členov, z toho 3 zástupcov PSK. Dozorná rada je kontrolným 
orgánom združenia a má 3 členov, po 1 zástupcovi z radov zakladajúcich členov. Za PSK je 
nominovaný Ing. Janiga. Mená členov správnej a dozornej rady za mesto Vysoké Tatry 
a Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí nie sú známe ani po viacnásobnom 
urgovaní riaditeľa centra zo strany Úradu PSK. V roku 2019 si správna rada združenia nesplnila 
povinnosť a to predloženie informatívnej správy o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre 
oblasť Vysokých Tatier za predchádzajúci kalendárny rok. PSK prijal dotáciu vo výške 225 000 
eur na základe uznesenia vlády SR s tým, že na základe zmluvy o dielo vykonával v roku 2011 
rekonštrukciu predmetnej budovy. Na základe podkladov z odboru financií bola za 
rekonštrukciu uhradená suma vo výške 220 468,71 eur. Na zriadenie a rekonštrukciu budovy 
sídla centra bola PSK poskytnutá z Úradu vlády SR dotácia v spomínanej výške 225 000 eur, 
z ktorej bola vrátená suma vo výške 223 eur. Následne PSK poskytol prenajaté priestory do 
podnájmu centru na základe zmluvy o podnájme uzavretej medzi PSK ako nájomcom 
a centrom ako podnájomcom na dobu určitú od 1. 5. 2012 do 30. 7. 2020. Výška podnájmu je 
1 euro ročne. Prevádzkové náklady si centrum hradí na vlastné náklady. Podľa odboru financií 
PSK neeviduje žiadnu platbu za podnájom. Riaditeľ centra bol od septembra 2018 niekoľkokrát 
telefonicky aj osobne vyzvaný na spoluprácu pri príprave zasadnutí správnej rady. Následne 
mu bola doručená oficiálna žiadosť, ktorú prevzal v decembri 2018. Do polovice júla 2019  
nebolo rokovanie správnej rady zrealizované, pričom ho zvoláva predseda správnej rady. 
Oddelenie cestovného ruchu odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK sa snažilo monitorovať 
aktivity centra a predložilo možnosti spolupráce. Vzhľadom na vágnu a teoretickú informatívnu 
správu centra z roku 2017 a absenciu správy za rok 2018, PSK ako zakladajúci člen združenia 
neeviduje žiadne aktivity združenia, ktoré by napĺňali pôvodné ciele jeho vzniku a nemá žiadne 
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informácie o jeho hospodárení. V zmysle uvedeného PSK za predpokladu, že vystúpenie zo 
združenia schváli zastupiteľstvo, oznámi združeniu vôľu PSK zo združenia vystúpiť a podnikne 
ďalšie kroky, aby došlo k zasadnutiu správnej rady, ktorá rozhodne o zániku členstva PSK 
v združení. PSK má informácie, že centrum pri svojej činnosti nekoná v súlade s predmetom 
činnosti. Orgány centra a to riaditeľ, správna a dozorná rada sú pri výkone svojich funkcií 
nečinné. PSK nemá vedomosť o výkone hospodárskej činnosti centra a nemá informácie 
o výsledkoch hospodárenia ani o tom, či združenie vykonáva podnikateľskú činnosť v zmysle 
živnostenského oprávnenia. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu odporúča 
Zastupiteľstvu PSK schváliť vystúpenie PSK zo záujmového združenia právnických osôb 
Centrum rozvoja turizmu pre oblasť Vysokých Tatier a poveriť predsedu PSK doručením 
oznámenia PSK o vystúpení z tohto záujmového združenia a vykonávaním všetkých právnych 
úkonov spojených s ukončením členstva PSK v združení. 
Diskusia: 
Poslanec Bieľak pochádza z regiónu, kde pôsobilo a ešte aspoň formálne existuje toto 
združenie. Bol jedným z iniciátorov založenia tohto záujmového združenia právnických osôb 
v roku 2009 v čase, keď v podstate snahou zastupiteľstva, kraja aj subjektu v danom regióne 
bolo zmobilizovanie všetkých možných subjektov, aby začali spolu aktívne rozvíjať cestovný 
ruch. Medzičasom túto agendu prevzali iné organizácie na úrovni kraja aj okresu a zmenou 
zákona o podpore cestovného ruchu vznikli oblastné organizácie cestovného ruchu. Je ich 
v danom regióne niekoľko. Následne vznikla KOCR, ktorá prevzala gro agendy, ktorú mala 
napĺňať táto organizácia, tým pádom sa dostala do neaktívnej polohy a skôr si hľadala iné 
aktivity v regióne než tie, ktoré by napĺňali prvotný cieľ. Poslanci daného regiónu rešpektujú 
predložený návrh. Táto činnosť sa v regióne deje ale v inej podobe, forme, inými subjektmi 
a omnoho účinnejšie. Bola to dobrá myšlienka, ale v podstate už bola prekonaná zmenou 
legislatívy aj existujúcimi novými subjektmi. Určite je na mieste podpora cestovného ruchu. 
Budú sa hľadať iné formy, ako to v danom regióne ešte viac zintenzívniť. Poslanec Sýkora 
dlhé roky pôsobil v tejto organizácii. Na jej činnosť PSK nevynakladal žiadne finančné 
prostriedky. Priestory boli prenajaté a JUDr. Hagovský vykonával svoju vlastnú činnosť. 
V nadväznosti na poslanca Bieľaka navrhol, aby v budúcnosti PSK prenajal túto budovu 
oblastnej organizácii cestovného ruchu, ktorá nemá priestory a sídli na Mestskom úrade vo 
Vysokých Tatrách. Vzájomný nájomný vzťah by sa usporiadal normálnym spôsobom. Bol by 
rád, keby PSK vedel využívať budovu pre potreby rozvoja cestovného ruchu vo Vysokých 
Tatrách. 
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   
A/ s c h v a ľ u j e  
vystúpenie Prešovského samosprávneho kraja zo záujmového združenia právnických 
osôb Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier 
B/ p o v e r u j e 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja doručením oznámenia združeniu o 
vystúpení PSK zo záujmového združenia právnických osôb Centrum rozvoja turizmu 
PSK pre oblasť Vysokých Tatier a vykonávaním všetkých právnych úkonov spojených s 
ukončením členstva PSK v združení.  
Hlasovanie:                  za: 41   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 21 – Účasť PSK ako partnera v rozšírení projektu 
v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete  
informačno-poradenských centier 1“: Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, 
uviedol, že dňa 4. 4. 2016 bola Úradom vlády SR, riadiacim orgánom pre operačný program 
Technická pomoc 2014 – 2020 vyhlásená výzva pod názvom Vytvorenie a prevádzkovanie 
Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1. Priebežné výsledky práce IPC 
preukázali ich opodstatnenosť. V nadväznosti na tieto výsledky sa IPC ukázali ako vhodný 
nástroj pre podporu rozvoja menej rozvinutých regiónov. Bolo prijaté rozhodnutie umiestniť 
ďalšie IPC v jednom z okresov PSK. Strategicky bol vybraný okres Humenné – mesto 
Humenné, kde budú vytvorené a podporené dve pracovné miesta pre zamestnancov IPC PSK 
s miestom výkonu práce v Humennom v trvaní od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021, čomu predchádza 
podpísanie dodatku k zmluve o partnerstve. Gestorom a koordinátorom Integrovanej siete 
informačno-poradenských centier je centrálny koordinačný orgán a to Úrad vlády SR. IS IPC 
bude podporovaná z prostriedkov operačného programu Technická pomoc pre programové 
obdobie 2014 – 2020. Predseda PSK Majerský dodal, že finančné prostriedky na dve 
pracovné miesta dostane PSK z Úradu vlády SR. Spoluúčasť PSK je vo výške 6 858,60 eur. 
Zvýši sa počet zamestnancov Úradu PSK, ale v podstate dostane na nich aj časť finančných 
prostriedkov.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e  
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v rozšírení projektu, ktorý je 

pripravovaný Úradom podpredsedu vlády SR (Centrálny koordinačný orgán) v rámci 
zmeny č. 8 vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-
poradenských centier 1“ za účelom rozšírenia Informačno-poradenského centra na Úrade 
Prešovského samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete informačno-
poradenských centier“ 

2. pokračovanie v činnosti Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja, v rámci ktorého budú vytvorené a podporené ďalšie dve pracovné 
miesta v Informačno-poradenskom centre na Úrade Prešovského samosprávneho kraja 
s miestom výkonu práce Humenné 

3. spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených 
výdavkov, t. j. vo výške 6 858,60 eur a jeho predfinancovanie vo výške 142 000 eur 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021. 

Hlasovanie:                  za: 39   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 22 – Informatívna správa o schválení projektu Lepší 
manažment dát Prešovského samosprávneho kraja II (LEMAD 
PSK II): Ing. Krupa, vedúci odboru informačno-komunikačných technológií Úradu 
PSK, pripomenul, že zastupiteľstvo v auguste tohto roka schválilo prihlásenie PSK do 
predmetnej výzvy. Dňa 17. 10. 2019 bolo doručené súhlasné stanovisko Úradu podpredsedu 
vlády pre informatizáciu a investície SR k tomuto projektu. Bola schválená koncepcia rozvoja 
informačných systémov v súvislosti s Lepším manažmentom dát PSK a tiež schválený 



 
 
 

41 
 

nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 1 mil. eur so spolufinancovaním PSK vo výške 
48 610,60 eur. Začiatok realizácie projektu je naplánovaný v januári 2020. Dôvodom zapojenia 
sa do tohto projektu je chýbajúca systemizácia údajov PSK. Nie sú k dispozícii systematické 
registre pre všetky objekty evidencie hlavne v oblasti sociálnej a je vysoká miera zaťaženia  
občanov a podnikateľov z dôvodu absencie dostupnosti údajov. Zásada „1-krát a dosť“ 
z celoštátnej úrovne by mala platiť aj v PSK. Údaje a dáta v kompetencii PSK by mali byť 
vyhlásené za referenčné, aby ich mohla používať celá verejná správa. Výstupom je poskytnúť 
Open Data, zavedenie kvality riadenia a kvality údajov a možnosť následného analytického 
spracovania týchto údajov. Aj analytická jednotka, ktorá vznikla, bude môcť na základe 
dobrých dát robiť dobré rozhodnutia. Bude rád, ak bude môcť zastupiteľstvo po roku 
informovať o úspešnom implementovaní tohto projektu. 
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 schválení projektu LEpší MAnažment Dát Prešovského samosprávneho kraja II 
(LEMAD PSK II). 
Hlasovanie:                  za: 37   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23 – Prevod obchodných podielov spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., v spoločnostiach 1. Svidnícka, s. r. o. a 2. 
SVIDNÍCKA MEDICÍNSKA, s. r. o.: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca 
odboru zdravotníctva Úradu PSK, predkladá návrh na udelenie súhlasu k prevodu 
obchodných podielov v dvoch s. r. o., ktoré nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, 
nikdy nimi neboli a nie sú podstatné pre fungovanie spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
ktorého je PSK minoritným akcionárom. PSK má 34 % v spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, 
a. s. a táto obchodná spoločnosť založila tieto dve s. r. o., v ktorých má 100 %-nú majetkovú 
účasť. Zjednodušene povedané, ako keby mal PSK 34 % aj v týchto s. r. o., avšak nemá nad 
nimi žiadnu kontrolu. Nemá zastúpenie v dozorných radách, lebo tieto obchodné spoločnosti 
ich mať nemusia. Konateľom nie je človek z PSK, ale zástupca spoločnosti Svet zdravia. Takže 
pre nejaké ďalšie podstatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti v kraji nie sú dôležité. 
Netvoria žiadnu činnosť, ich hospodárskym výsledkom za uplynulé dva roky bola vždy strata, 
je to na miernych poplatkoch. Na poslednom valnom zhromaždení navrhol Svet zdravia, aby 
obchodný podiel Prešovského zdravotníctva v nich bol predaný a návrh je predať ho za výšku 
vlastného imania spoločnosti, ktoré sa pohybuje okolo 4 000 eur. Majú právo odhlasovať si to 
aj bez PSK, ktorý nemá dispozičné právo k týmto s. r. o. Je to vyčíslené v dôvodovej správe. 
Tento príjem z predaja by bol príjmom Prešovského zdravotníctva, a. s. 
Diskusia: 
Poslanec Kanuščák pripomenul, že na uskutočnenom pracovnom stretnutí bolo povedané, že 
PSK ani netušil o existencii týchto spoločností. Bolo to dosť prekvapujúce. Všetci poslanci 
dostali informatívnu správu s návrhmi ďalších krokov a možností ďalšej existencie spoločností 
PSK. Požiadal odbor financií, odbor zdravotníctva a právne oddelenie o vypracovanie nejakej 
analýzy navrhovaných krokov s plusmi, mínusmi, dopadmi z krátkodobého aj dlhodobého 
hľadiska. JUDr. Budziňáková, MBA, má v pláne takto postupne vyčistiť tieto vzťahy, ktoré 
sa rokmi prebiehajúcej transformácie dosť zamotali, ako je vidieť z predloženého materiálu. 
PSK by obrazne povedané „upratal s. r. o.“ a následne by pristúpil k n. o., lebo Svet zdravia 
Akadémia a Vranovská nemocnica, n. o., nie sú nejaké podstatné pre ďalšie fungovanie 
nemocníc. Odbor zdravotníctva pripraví tieto návrhy. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.    s ú h l a s í 
A.1. s predajom 100 %-ného  obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
IČO: 46 758 054, Nemocničná 7, 066 01 Humenné v spoločnosti 1. SVIDNÍCKA, s. r. o., IČO: 
44 242 239, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, pre spoločnosť Svet zdravia, a. s., IČO: 
35 960 884, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, za kúpnu cenu vo výške 
vlastného imania spoločnosti 
A.2.  s predajom 100 % -ného obchodného podielu spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
IČO: 46 758 054, Nemocničná 7, 066 01 Humenné v spoločnosti 2. SVIDNÍCKA 
MEDICÍNSKA, s. r. o., IČO: 44 242 395, MUDr. Pribulu 412/4, 089 01 Svidník, pre 
spoločnosť Svet zdravia, a. s., IČO: 35 960 884, Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01  
Bratislava, za kúpnu cenu vo výške vlastného imania spoločnosti.  
Hlasovanie:                  za: 36   proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24A – Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti 
Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom: Ing. Grešš, 
vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedol, že ide o súhlas k prevodu 
nehnuteľného majetku v katastrálnom území Svidník. Záujemca chce kúpiť objekty na 
rozšírenie svojej textilnej výroby a to časti nevyužívanej kotolne, skladu plynu a k nim 
prislúchajúce pozemky o výmere 3 507 m2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom. 
Túto cenu odporúča aj spoločník pre kupujúceho MARTEX EU, s. r. o., Vyšný Orlík. Kúpna 
cena je 137 314,18 eur, ide o súčet ceny za budovy aj pozemky. Pozemky sú prebytočné 
a budovy dlhodobo nevyužívané. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení  
A.      s ú h l a s í  
A.1. s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaného 
na LV č. 64 v k. ú. Svidník, a to: 
- pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 370/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 415 m2 

parcelné číslo 350/58, ostatná plocha o výmere 31 m2 

- novovytvorené pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 370/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2 

parcelné číslo 350/120, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1861 m2 

parcelné číslo 350/121, zastavané plochy a nádvoria o výmere 74 m2 

parcelné číslo 350/71, ostatné plochy o výmere 679 m2 

-  novovytvorené pozemky registra CKN, parcelné číslo 370/4, 350/120, 350/121 a 350/71 sú odčlenené 
   od pozemkov  zapísaných na LV č. 64, k. ú. Svidník, geometrickým plánom č. 100/2019 vyhotoveným 
   Ing. Radovanom  Motykom  úradne  overeným  Okresným  úradom  Svidník,  katastrálny odbor,  dňa 
   25.09.2019 pod číslom G1-218/19 
- stavba súp. č. 2052 – časť kotolne na novovytvorenej parc. č. C KN 370/4  
- stavba súp. č. 2054 – sklad plyn.- inž.obj. na parc. č. KNC 370/3  
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 3507 m2. 

do vlastníctva kupujúceho -  MARTEX EU, s. r. o., 090 11 Vyšný Orlík 149, IČO: 44971214,  
za kúpnu cenu 137.314,18 €, z toho 74.609,02 € za budovy a 62.705,16 € (bez DPH) za 
pozemky pri cene 17,88 €/m2. 
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku vo 
Svidníckej nemocnici, a. s. 
A.2. so zriadením bezplatného vecného bremena práva prechodu a prejazdu „in rem“ 
v prospech vlastníka pozemku registra CKN parc. č. 350/72, ostatné plochy o výmere 2795 m2  
a kyslíkovej stanice na parcele registra CKN parc. č. 350/72 ako oprávneného z vecného 
bremena na pozemku povinného z vecného bremena, vlastníka pozemku registra CKN parc. č  
350/71, ostatné plochy o výmere 679 m2  podľa geometrického plánu. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 9/2019 zo dňa 
12. 09. 2019 a znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 31. 08. 2018 vyhotoveným znalcom Ing. 
Mironom Mikitom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku, predstavuje 137,314,18 €, z toho 74.609,02 € za budovy a 62.705,16 € (bez 
DPH) za pozemky pri cene 17,88 €/m2. 
Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva 
PSK č. 494/2017 zo dňa 11. 4. 2017: Podľa slov Ing. Grešša, vedúceho 
odboru majetku a investícií Úradu PSK, ide o súhlas s nakladaním majetku vo vlastníctve 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. Predmet prevodu sa nachádza v katastrálnom území 
Humenné v areáli nemocnice. Firma DUMIRO, s. r. o., Humenné, prejavila záujem o kúpu 
bývalého dopravného strediska resp. časti práčovne v okrajovej časti areálu s prislúchajúcim 
pozemkom k objektu. Táto firma je vlastníkom nehnuteľnosti v susedstve. Zo žiadosti bola 
vylúčená časť týkajúca sa pozemku, ktorý je prístupovou cestou pre celý areál. Tam bude 
zriadené právo prechodu tejto spoločnosti. Predmetom prevodu sú dve parcely o celkovej 
výmere cca 800 m2 a stavba - práčovňa dopravného strediska bývalého NsP Humenné. Hodnota 
výnosu vo výške 77 100 eur bude použitá pre technické zhodnotenie nehnuteľného majetku 
v areáli Humenskej nemocnice, a. s. 
Diskusia:  
Poslanec Hopta spomenul, že v minulom období dal PSK budovy do týchto nemocníc ako 
nepeňažný vklad. Teraz sú zrejme prebytočné. Zaráža ho predaj budov, ktoré tam PSK de facto 
vložil. Peniaze za predaj budov a pozemkov už nedostane PSK ale súkromné zdravotnícke 
firmy. S tým zásadne nesúhlasí, lebo tieto peniaze by mal naspäť dostať PSK a mali by byť 
použité trebárs v rámci rozvoja okresu Humenné. Nebude za to hlasovať. V podstate nemá 
problém stotožniť sa s prebytočnosťou majetku, ale má problém stotožniť sa s tým, že peniaze 
za jeho odpredaj nedostane PSK. Mal by dostať aspoň symbolickú 1/3. Odkedy je poslancom 
PSK, tieto budovy a pozemky sa veľmi pekne predávali v Humennom, Svidníku, Vranove. 
Peniaze vždy dostala súkromná firma a s tým sa nemôže stotožniť. Predseda PSK Majerský 
upozornil na vetu v uznesení, že tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické 
zhodnotenie nehnuteľného majetku v Humenskej nemocnici, a. s., čiže by mal byť použitý pre 
liečených ľudí. Bol jedným z akcionárov nemocnice v Levoči a v prípade majetkových vecí to 
takto fungovalo. Môže to tak fungovať aj v tomto prípade, ale bude rešpektovať názor 
poslancov. Poslanec Babin bude oponovať poslancovi Hoptovi. Minulý týždeň sa spolu 
s poslancom Hoptom ako členovia dozornej rady zúčastnili rokovania, kde bol písomne 
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predložený plán opráv a investícií v Humenskej nemocnici, a. s. Verí, že peniaze z predaja sa 
vynaložia práve na realizáciu tohto plánu. Poslanec Hopta nemá problém s modernizáciou 
nemocnice v Humennom, je za, lenže je to súkromné zdravotnícke zariadenie fungujúce 
z príspevkov zdravotných poisťovní. Hlasoval za pri rozširovaní kapacít a modernizácie 
nemocnice. Ale nemôže to byť tak, že PSK za niekoľko stoviek miliónov bývalých korún dal 
majetok do týchto nemocníc ešte za iného vlastníka, teraz je tento majetok prebytočný, PSK 
vyslovuje súhlas s jeho odpredajom, ale majetok už nejde naspäť tomu, kto ho tam vložil ako 
neinvestičný majetok. Keď v danej akciovej spoločnosti má PSK 1/3, tak by mohol dostať 
symbolickú 1/3. De facto súkromná firma rozpredá majetok a PSK odhlasuje súkromnej firme, 
že bude mať všetko. S tým má problém stotožniť sa. Nevie, či by mal predseda PSK vyjednávať 
o tom, aby peniaze zostali PSK. Možno je to len jeho názor. PSK má chrániť majetok 
samosprávneho kraja a zveľaďovať ho. Vložený majetok sa predá, ale peniaze dostane 
súkromná firma. Predseda PSK Majerský dal do pozornosti začiatok dnešného rokovania, 
kedy sami poslanci deklarovali pomoc súkromným lekárom v ordináciách PSK. Je to odlišná 
situácia, ale zdravotníctvo je jedným z najdôležitejších segmentov, na ktorý sa v SR ľudia 
bytostne sťažujú. Je to hlavná téma. PSK môže priložiť ruku k dielu aspoň takýmto spôsobom. 
Je to dobrá cesta, lebo peniaze budú investované do samotnej nemocnice, ale prispôsobí sa 
poslancom. JUDr. Budziňáková, MBA, chápe poslanca Hoptu, lebo ani ju neteší terajší stav 
týkajúci sa majetku PSK v týchto nemocniciach. Rozhodnutia o vložení majetku do týchto 
nemocníc padli v Zastupiteľstve PSK ešte pred novým vedením PSK, ktorému nezostáva nič 
iné len ich rešpektovať. Právny stav je taký, že vlastníkom tohto nehnuteľného majetku je 
obchodná spoločnosť, v ktorej má PSK 34 %. To znamená, že PSK nemá právny nárok na 
peniaze, ktoré by priamo prišli PSK. Požiadala poslancov, aby boli konštruktívni a využívali 
možnosti, ktoré majú. Je to možnosť povedať, do čoho chcú peniaze investovať. Absolvovala 
množstvo miestnych stretnutí, šetrení a vždy vyzývala lokálnych poslancov, aby prinášali 
nápady, do ktorých konkrétnych budov, stavieb, oddelení investovať prostriedky späť. 
Poslanec Vook dodal, že len samotní poslanci to môžu zablokovať a poprípade budú o týchto 
bodoch hlasovať na ďalších zasadnutiach. V minulosti nebol kontrolný mechanizmus na to, aby 
poslanci vedeli, že finančné prostriedky pôjdu práve do nemocníc, kde sa bude robiť investícia 
za predaj majetku danej nemocnice, čiže vo Vranove, Humennom, Svidníku. Vo Svidníku je 
prioritou urgent a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Verí, že finančné prostriedky z predaja 
budú prioritne použité na vybudovanie urgentu. Poslanec Hopta vie, že PSK nemá právny 
nárok, ale morálny nárok má veľký. Niekedy je morálny nárok svojím spôsobom viac ako 
právny nárok. V areáli nemocnice sú nevyužité dve veľké trojposchodové budovy bývalého 
infekčného a interného oddelenia. Je nedostatok sociálnych lôžok. Ak by nemocnica v nejakej 
spolupráci s PSK išla cestou zriadenia sociálnych zariadení a lôžok, nebol by proti tomu. 
Poslanci by mali vedieť účel získaných peňazí. PSK má 34 % a ako akcionár bude 
prehlasovaný. Ale treba si spočítať peniaze smerované do súkromných rúk od začiatku predaja 
týchto budov a PSK z nich nemal nič. Poslanec Ragan poznamenal, že v prerokovaných 
bodoch vyjadrilo zastupiteľstvo súhlas s nakladaním nehnuteľného majetku v zdravotníckych 
zariadeniach. Týkali sa nemocníc vo Svidníku a Humennom. Keďže PSK prejavil korektný 
postoj k spoločnostiam spravujúcim zdravotníctvo v PSK, aj ony by mali prejaviť určitú 
ústretovosť voči PSK. Vo Vranove nad Topľou je chátrajúce zdravotnícke zariadenie. Ide 
o nehnuteľný majetok, ku ktorému bol v minulosti vyjadrený súhlas s jeho odpredajom. Je to 
bývalé doliečovacie zariadenie, z ktorého by bolo možné urobiť sociálne zariadenie pre potreby 
okresu Vranov pod gesciou PSK alebo mesta. Mesto o tejto veci informovalo, rokovala o nej 
komisia zdravotníctva. Možnosti vyjednávania sú obmedzené, ale na týchto rokovaniach a pri 
týchto prevodoch možno nastoliť predseda PSK aj otázku ústretovosti týchto spoločností pri 
hľadaní riešenia pre tento objekt v meste Vranov. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení     m e n í     uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 494/2017 
zo dňa 11. 4. 2017 k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
Humenné s nepeňažným vkladom v časti súhlasí, nasledovne:   
vypúšťa sa celý text a nahrádza sa textom v tomto znení: 
s ú h l a s í 
s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaného 
na LV č. 2033 v k. ú. Humenné, a to: 
a) pozemok: 

registra CKN parcelné číslo 3362/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 137 m² 
registra CKN parcelné číslo 3362/26, zastavané plochy a nádvoria o výmere 554 m² 

b) stavba: 
súpisné číslo 2838, práčovňa – dopravné stredisko NsP Humenné postavená na pozemku registra  
CKN parcelné číslo 3362/22 a 3362/26 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 691 m2. 

do vlastníctva kupujúceho -  DUMIRO, s.r.o., 26. novembra 1508/8, 066 01 Humenné, IČO: 
36499544, za kúpnu cenu 77.100,00 €.  
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku v 
Humenskej nemocnici, a. s. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená odborným posudkom č. 59/OP/2016 zo 
dňa 10. 11. 2016 vyhotoveným znalcom Ing. Emilom Rarogom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 77.100,00 €, z toho stavba 
60.948,84 €, pozemky 16.151,16 € (pri cene 23,37 €/m2). 
Hlasovanie:                  za: 33   proti: 0  zdržalo sa: 11 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24C – Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti 
Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom: Ing. Grešš, 
vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil návrh prevodu nehnuteľného 
majetku v katastrálnom území Vranov nad Topľou. Ide o dva malé pozemky mimo centrálneho 
areálu nemocnice, ktoré toho času využíva Ministerstvo vnútra SR. Reálne prebehla 
komunikácia medzi zástupcami Prešovského zdravotníctva, a. s. a SR. Dohodli sa na kúpnej 
cene 1 584 eur. Navrhol podporiť tento prevod aj hlasom PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení     s ú h l a s í    s predajom nehnuteľného majetku 
z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., so sídlom Nemocničná 
7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaného na LV č. 1376  v k. ú. Vranov nad 
Topľou, a to: 
- pozemky registra CKN: 
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parcelné číslo 3234/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2 

parcelné číslo 3246/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 132 m2. 

do vlastníctva kupujúceho -  Slovenská republika v správe Ministerstva vnútra SR, Pribinova 
2, 812 72 Bratislava, za kúpnu cenu 1.584,00 € (pri cene 12 €/m2). 
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku vo 
Vranovskej nemocnici, a. s. 
Hlasovanie:                  za: 42   proti: 0  zdržali sa: 3 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24D – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva 
PSK č. 120/2010 zo dňa 19. 10. 2010: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predkladá súhlas s nakladaním nehnuteľného majetku Prešovského 
zdravotníctva, a. s., kde v posledných hodinách došlo k identifikácii jedného bodu, pre ktorý 
museli byť zapracované existujúce informácie do nového znenia. Ide o prevod plochy o výmere 
zaokrúhlene 3,8 ha nachádzajúcej sa v katastrálnom území Svidník na konci areálu nemocnice. 
Sú to pozemky, kde sa okrem spomínanej plochy na troch parcelách nachádza aj rozostavaný 
objekt garáží a nevyužívaný objekt prevádzkovej budovy. Predmet prevodu sa nemení. Zistilo 
sa, že v roku 2010 sa týmto majetkom už zaoberalo uznesenie zastupiteľstva, ktoré nebolo 
k dispozícii pri spracovaní predloženého návrhu, ale až dnes ráno po internej diskusii v rámci 
úradu. Keďže nechce zavádzať poslancov, vstupuje do pôvodného uznesenia s návrhom jeho 
zmeny a doplnenia. Vypúšťa sa nejasná identifikácia pôvodných parciel, ktoré na liste 
vlastníctva už neexistujú. Existuje už iba parcela 359/1, ktorá sumarizuje. Takýmto spôsobom 
sa definujú aj budovy, čiže sa vypúšťa starý text a nahrádza novým. Poslanci majú schváliť 
prevod pozemku 359/1, 359/12, 359/13, stavby so súpisným číslom 2060 – prevádzkovej 
budovy (bližšie k areálu) a objektu bez súpisného čísla – rozostavaného skeletu budovy 
nachádzajúceho sa na parcele 359/12 a samostatne oceneného znaleckým posudkom. Súčasne 
zostáva pôvodný kupujúci M. Pašeň – Mija, Oľšavka, ktorý ponúkol cenu znaleckého posudku 
409 000 eur v súčte za budovy a pozemky. Je definovaný spôsob použitia zdrojov a výťažok 
bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku svidníckej 
nemocnice. Zmena je zapracovaná aj v dôvodovej správe. Tiež je navrhované, aby predseda 
PSK na rokovaniach s Prešovským zdravotníctvom, a. s., tlmočil požiadavku vzniku 
transparentného účtu s uložením všetkých výnosov z týchto predajov. Reálne by sa čerpali 
kontrolovateľným spôsobom. Forma sa musí dohodnúť na úrovni partnerských resp. 
obchodných rokovaní PSK s Prešovským zdravotníctvom a. s. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák sa spýtal, aká forma súťaže prebehla na predaj tohto pozemku, alebo na 
základe akých postupov sa dospelo k cene, keď je to na rozhodnutí zastupiteľstva. Ing. Grešš 
odpovedal, že spôsob získavania kupujúcich partnerom Prešovské zdravotníctvo, a. s., je 
spolupráca s realitnou kanceláriou, ktorá reálne realizovala ponuku formou svojich webových 
stránok a kontaktovala existujúcich záujemcov o predmetné pozemky. Tento spôsob je pri 
bodoch 24A – 24D. Sú to reálne ponuky, z ktorých PSK vychádza. Poslanec Pilip vystúpil 
k tomuto bodu aj na Rade PSK. Mesto Svidník by tiež malo záujem o tento pozemok. Na 
základe tejto požiadavky prišiel list od spoločnosti Svet zdravia, že za tých istých podmienok 
ako stanovil znalecký posudok, chce pozemok predať aj mestu. Zaráža ho, že pred nemocnicou 
sa predával m2 za 80 eur, za nemocnicou záhadne už iba 10 eur za m2. Táto cena sa mu zdá 
trochu nízka, aj keď mestu neodsúhlasili odpredaj. Nech má z toho maximum aspoň Nemocnica 
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vo Svidníku. Nech sa tá cena znaleckým posudkom navýši, alebo bude vygenerovaná iná cena, 
pretože ten istý znalec spracoval znalecký posudok aj pre mesto s určením 10 eur za m2 pri 
daňovom úrade, skoro v centre mesta. Možno je určená cena obhájiteľná znalcom. Pred 
nemocnicou bola rapídne vyššia, aj pri kúpe skupinou okolo Kauflandu, ale to nič nemení na 
situácii. Poslanec Hirčko poznamenal, že 34 % vlastníctva PSK v Prešovskom zdravotníctve, 
do ktorého sa získa predajom nadbytočného majetku, sa zhodnotí 34 % PSK v inom 
nehnuteľnom majetku. To znamená, že zhodnotí nemocnice PSK. Spolu s týmto a už 
schváleným bodom ide vo Svidníku o 546 000 eur a prijatým mechanizmom by bolo možné 
docieliť stav, že PSK dokáže prvýkrát v histórii odkontrolovať smer peňazí do reálneho 
technického zhodnotenia nehnuteľného majetku PSK, hoci má len 34 %, ale patria PSK. Docieli 
sa tým možnosť rekonštrukcie časti nehnuteľnosti za 546 000 eur. Mesto Svidník v minulosti 
vyhlásilo dvakrát súťaž na odpredaj nadbytočného majetku na vybudovanie individuálnej 
bytovej výstavby. Vo verejnej obchodnej súťaži sa cena za takýto pozemok nevyšplhala nad 10 
eur. Neboli tam inžinierske siete a ostatné veci. Pre mesto Svidník je odpredaj takejto parcely 
významný, lebo vlastne zabezpečí ďalší rozvoj nových možností na individuálnu bytovú 
výstavbu, teda nové sídlisko, ktoré mestu určite pomôže, lebo takýchto pozemkov nie je veľa. 
Primátorka mesta Svidník zaslala spoločnosti Svet zdravia a PSK list so záujmom o kúpu 
pozemku, ale len za hodnotu 1 euro alebo 10 %, ako navrhol poslanec Pilip. Väčšinový akcionár 
s tým nesúhlasí, lebo výťažok by následne nemohol investovať do Nemocnice vo Svidníku. 
Nebol by rád, keby sa zablokovala možná výstavba nejakými obštrukciami s nejakými 
pochybnosťami, keď v minulosti samotné mesto nechcelo nikde realizovať takúto individuálnu 
bytovú výstavbu. Naopak, ponúkalo to vo verejnej obchodnej súťaži, z ktorej vzišla cena 10 eur 
z trhovej ceny. Uchádzač bol len jeden, zhodou okolností ten istý, ktorý aj v tomto prípade 
vstupuje do rokovania s PSK. Mesto vzhľadom na svoju kondíciu nemá záujem kúpiť tento 
pozemok za znaleckú cenu a samotné nikdy nerealizovalo individuálnu bytovú výstavbu. 
Porovnávať cenu za pozemok niekde nad nemocnicou, ktorý podľa územného plánu nemôže 
byť využitý na nič iné ako na občiansku vybavenosť alebo bývanie, s pozemkom pred 
nemocnicou s vybudovanými obchodnými centrami, je úplne neporovnateľný stav. Je určite za 
rozvoj mesta. Aj toto je jedna z foriem podpory nemocnice, jej rekonštrukcie s investíciou 
urgentu. Pre mesto je to ďalší priestor a možnosť ďalšej IBV. Poslanec Hopta pripomenul, že 
PSK vlastnil pozemok o výmere 3,7 ha. Bol stopercentným majetkom PSK, ktorý ho vložil do 
akciovej spoločnosti, kde má PSK len 34 %. Teraz ho PSK predá, akciovej spoločnosti zostanú 
peniaze a PSK je len úplným štatistom. O akých budovách PSK hovoril poslanec Hirčko, keď 
PSK nemôže bez súhlasu spoločnosti spraviť nič. Zaráža ho to, že tento pozemok vlastnil PSK, 
vložil ho, už má len 34 %, predá sa a peniaze si zoberie súkromná zdravotnícka firma. Poslanec 
Vook má prosbu na predsedu PSK, keďže je členom správnej rady, ale nebude to jednoduché. 
Bolo by veľmi dobré, aby zo sumy, ktorá pôjde do Nemocnice vo Svidníku, boli finančné 
prostriedky prioritne určené na vybudovanie urgentu a hlavne sociálnych zariadení 
v nemocničných izbách. Aj keď je to 34 %-né zhodnotenie majetku, dá sa takouto formou 
pomôcť tejto nemocnici, aby priority boli prioritami. A finančné prostriedky boli použité tak, 
aby boli prospešné pre tento región. Predseda PSK Majerský nevie, či je rozumné zaväzovať 
spoločnosť, kde má investovať tieto prostriedky, ktorú budovu alebo oddelenie má 
zrekonštruovať. Až tak ďaleko by asi nešiel. Požiadal o vyjadrenie vedúcu odboru 
zdravotníctva. JUDr. Budziňáková, MBA, povedala, že práve vo Svidníku bude nemocnica 
potrebovať prispieť na urgentný príjem. Členovia komisie zdravotníctva pôvodne chceli 
dodatky o investovaní do technického zhodnotenia budov. Keďže v tejto chvíli nie je na stole 
žiadna projektová dokumentácia, žiaden rozpočet stavebných prác, nových stavieb, prístavieb 
a pod. zvažovali ako ďalej a vhodnejšie bude viazať peniaze na nejakom účte v Prešovskom 
zdravotníctve, a. s., do času, keď bude predložená riadna projektová dokumentácia 
s rozpočtom. Ak teraz zastupiteľstvo schváli peniaze konkrétne na urgent vo Svidníku, nevie 
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cenu a či to bude potrebné, lebo urgent môže byť zriadený aj v priestoroch, kde sa dnes 
nachádza. Aby sa predčasne nepovedal účel použitia. Poslanec Hirčko súhlasí s poslancom 
Hoptom, neháda sa s ním. Sú to rozhodnutia z minulosti, ale on opisuje dnešný právny stav. Za 
minulé rozhodnutia nehlasoval, lebo nebol poslancom PSK. Nemôže za nich niesť 
zodpovednosť. Poslanec Ferenčák poukázal na to, že aj keď sa tento nehnuteľný majetok predá 
a budú peniaze, zastupiteľstvo rozhoduje či predať alebo nepredať predmetný pozemok, aby 
alokované peniaze boli presne určené účelom použitia. Presne bude uvedené, kde peniaze 
skončia, aby to nebolo paušálne nechané na rozhodnutie nejakého manažmentu. Potom by sa 
dalo dôsledne dožadovať, v ktorom zdravotníckom zariadení chce investovať na základe 
nejakej dokumentácie. Nemalo by byť uvedené len všeobecne, že sa majetok predá, peniaze 
niekde zostanú, budú použité na rozvoj, o ktorom zastupiteľstvo nič nevie. Poslanci to môžu 
požadovať a je to korektné. Ak nie, potom je tu otázka, prečo tento majetok PSK predáva. Mal 
by počkať, kým skončí zmluva, predať ho možno za niekoľkonásobne väčšiu sumu, ktorú 
potom sám investuje, lebo tak by to malo byť. Podľa slov poslanca Janigu si treba uvedomiť, 
že na predaj je potrebný súhlas, ale na účelovosť finančných prostriedkov nie, lebo jednoducho 
rozhodne väčšina a PSK bude mimo obliga. Poslanec Pilip dodal, že na päte pozemku s 
vybudovaným skeletom železobetónovej stavby sú všetky inžinierske siete ako kanál, voda, 
elektrina, plyn, vodojem. Každý stavbár vie, že stavba sa začína najprv kanalizáciou, 
prípojkami, až potom sa robí základný skelet.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení     m e n í   a   d o p ĺ ň a     uznesenie Zastupiteľstva 
PSK č. 120/2010 zo dňa 19. 10. 2010 k nakladaniu akciových spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom (súhlas 
s prevodom nehnuteľností v k. ú. Svidník) nasledovne:  
vypúšťa sa text v časti: 
s ú h l a s í  
s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., Lamačská cesta 3, 
Bratislava, IČO: 36612847, ktoré boli Prešovským samosprávnym krajom vložené do akciovej 
spoločnosti ako nepeňažný vklad 
Nehnuteľnosti v k. ú. Svidník zapísané na LV č. 64 : 

• stavba súp. č. 2060 – prev. budova a kanc. NsP postavená na pozemku 359/13 a pozemok 
registra C KN parcelné č. 359/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 312 m2 

• pozemok registra C KN parcelné č. 359/1/2, ostatné plochy o výmere 4804 m2 
• pozemok registra C KN parcelné č. 359/1/1, záhrady o výmere 24 100 m2 
• pozemok registra C KN parcelné č. 359/12, zastavané plochy a nádvoria (rozostavaný pavilón 

inf. odd.) o výmere 7685 m2 
a nahrádza sa textom v tomto znení: 
s ú h l a s í 
s predajom nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
so sídlom Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaného na LV č. 64 v k. ú. Svidník, 
a to: 

- pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 359/1, záhrady o výmere 28 904 m2 

parcelné číslo 359/12, zastavané plocha nádvoria o výmere 7 685 m2 

   parcelné číslo 359/13, zastavané plocha nádvoria o výmere 312 m2 

- stavba súp. č. 2060 - Prevádzková budova a kancelárie NsP na parc. č. C KN 359/13  
        - objekt bez súp. čísla - Rozostavaný skelet budovy na parc. č. C KN 359/12  

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 



 
 
 

49 
 

Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 36 901 m2. 
do vlastníctva kupujúceho -  Milan Pašeň – MIJA, Oľšavka 57, 09022 Oľšavka, IČO: 10783547, za 
kúpnu cenu 409.602,76 €, z toho 36.164,64 € za budovy a 373.438,12 € (bez DPH) za pozemky pri 
cene 10,12 €/m2. 
Tento výťažok bude použitý v plnej výške na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku vo 
Svidníckej nemocnici, a. s.. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 10/2019 zo dňa 
27.09.2019 a znaleckým posudkom č. 5/2018 zo dňa 31.08.2018 vyhotoveným znalcom Ing. 
Mironom Mikitom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku, predstavuje 409.602,76 €, z toho 36.164,64 € za budovy a 373.438,12 € (bez DPH) za 
pozemky pri cene 10,12 €/m2. 
ostatná textová časť uznesenia ostáva nezmenená. 
 

Predseda PSK Majerský upozornil na neúspešné hlasovanie, pretože viacerým poslancom 
nefungovali hlasovacie zariadenia. Požiadal prítomných o opakované hlasovanie. 
 
Hlasovanie:                  za: 28   proti: 1  zdržalo sa: 16 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na odkúpenie 
pozemkov vo vlastníctve obce Veľopolie o výmere 1 228 m2 za 2 eurá. Ide o dve parcely 
pozemkov pod cestou spravovanou SÚC PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 Veľopolie, 067 31 
Veľopolie 78, IČO: 00323748, zapísaného na LV 320, k. ú. Veľopolie, a to: 
- pozemok registra E KN, parcelné číslo 777/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 329 

m2 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 773/3, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 899 m2 
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 773, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 3812 m2, k. ú. Veľopolie, geometrickým plánom č. 14296985-83/2017 vyhotoveným 
Ján Mašlej - GEOS & GM, Pod lesom 14, 066 01 Humenné, IČO: 14296985, úradne overeným 
Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 04. 01. 2018 pod číslom G1-375/18; 
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 1228 m2. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  
Z - 1520/10 - zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka a § 
10 ods. 1) a 5) zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. v znení novely č. 293/2009 Z. z. v prospech 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, spočívajúce 
v práve vstupu na pozemky parc. č. 773 za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv 
energetických zariadení v rozsahu podľa geom. plánu č. 81/2010 vyhotovenom Ing. Mihalík 
Miroslav- GEOMM, IČO: 32389833. Návrh na zápis je zo dňa 30.09.2010 - 39/10. 
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do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za 
celkovú kúpnu cenu 2,00 €.  
Hlasovanie:                  za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil návrh kúpy pozemku 
pod cestnou infraštruktúrou, ktorú plánuje PSK rekonštruovať v katastrálnom území Veľký 
Šariš. Od mesta Veľký Šariš je potrebné odkúpiť cca 0,5 ha pôdy. Mesto s predajom súhlasilo. 
Celková kúpna cena je 1 euro. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2  zákona  NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. 
Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš, IČO: 00 327 972, zapísaného na LV 3485, k. ú. Veľký Šariš, a 
to: 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1573/11, ostatná plocha o výmere 1225 m2, 
odčlenený od pozemku registra E KN, parcelné číslo 5183/15, ostatné plochy o výmere 4372 m2, k. ú. 
Veľký Šariš, geometrickým plánom č. 74/2019 vyhotoveným Ing. Jozef Kaščák – GeoReal, IČO: 
47 660 635, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 08.08.2019 pod 
číslom G1-1335/2019 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

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

K bodu 26A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predkladá návrh prevodu pozemkov pre obec Gerlachov, ktorá 
plánuje výstavbu nového chodníka pre zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a ochranu 
chodcov. Ide o 477 m2 za kúpnu cenu 1 euro. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
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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  
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, a to: 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 569/3, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 477 m2, 
odčlenený z pozemku registra C KN, parcelné číslo 569/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1772 m2 a z pozemku registra C KN, parcelné číslo 569/3, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 83 m2, zapísaného na LV č. 1429, k. ú. Gerlachov, geometrickým plánom č. 
36513032-42/2017 vyhotoveným DGRS, s. r. o., Hurbanova 11, Bardejov 085 01, IČO: 
36513032, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor, dňa 15.12.2017 
pod číslom G1-740/2017; 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Gerlachov, Gerlachov 56, 086 04 Kružlov, IČO: 
00321974, za kúpnu cenu 1,00 €. 

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
            Obec Gerlachov nadobudne kúpou od Prešovského samosprávneho kraja pozemok, na  
            ktorom plánuje výstavbu nového chodníka v obci. Tým dôjde k zvýšeniu bezpečnosti  
            cestnej premávky a ochrane chodcov pohybujúcich sa v križovatke ciest I/77 a III/3497.  
            Chodník bude mať 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. 
 
 

K bodu 26B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, uviedol návrh prevodu pozemku v katastrálnom území Bardejov 
o výmere cca 117 m2. Ide o právnické osoby a vysporiadanie skutkového stavu s právnym 
stavom. Pozemok sa nachádza v blízkosti cesty III. triedy spravovanej SÚC PSK. Kúpna cena 
sa zhoduje so znaleckým posudkom a predstavuje 1 680 eur pri cene 14,34 €/m2. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 



 
 
 

52 
 

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 
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 14505, k. 
ú. Bardejov, a to: 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 4265/17, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 117 m2, 
odčlenený z pozemku registra C KN, parcelné číslo 4265/1, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 19771 m2, zapísaného na LV 14505, k. ú. Bardejov, geometrickým plánom č. 
33530386-63/2017, vyhotoveným Alexander Bucko - GEOSPOL, Fraňa Kráľa 205/4, 085 01 
Bardejov, IČO: 33530386, úradne overeným Okresným úradom Bardejov, katastrálny odbor, 
dňa 1.2.2019 pod číslom G1-57/2019 

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 
  ťarchy:  

Vecné bremeno spočíva v povinnosti povinného z vecného bremena na slúžiacich pozemkoch: 
a) strpieť umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného pásma, jeho užívanie 
a prevádzkovanie na predmetných nehnuteľnostiach, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (pešo, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetné nehnuteľnosti v súvislosti s 
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely 
opráv, údržby, kontroly podzemného kanalizačného potrubia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu - 333 m2 na parcele CKN 4266/1(diel 17), 30 m2 na 
parcele CKN 4265/1(diel 20), 34 m2 na parcele CKN 4265/5(diel 21) stanoveným geom. plánom 
č.43891543-115/2015 zo dňa 26.10.2015 vyhotoveným ALBAGEO s.r.o., 
- 31 m2 na parcele CKN 4267/20(diel 17) stanoveným geom. plánom č.43891543-106/2015 zo 
dňa 14.10.2015 vyhotoveným ALBAGEO, s.r.o., v p r o s p e c h Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, Košice, za povinného koná správca: Správa 
a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, Prešov pozemok parcela CKN 
4265/1 zast. pl. o výmere 19771 m2, CKN 4265/5 zast. pl. o výmere 3908 m2, CKN 4267/20 
zast. pl. o výmere 7544 m2. 
Zmluva o zriadení vecného bremena - V 1751/2016 zo dňa 6.9.2016. 

do vlastníctva kupujúceho – HASPPO, s. r. o., Slovenská 5, 085 01 Bardejov, IČO: 45242542, za kúpnu 
cenu 1.680,00 €. 
Všeobecná hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č.12/2019 zo dňa 12.3.2019 
vyhotoveným Ing. Jozefom Fedorkom, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v 
znení neskorších predpisov, predstavuje 1.677,78 € (pri cene 14,34 €/m2). 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Novovytvorený pozemok KN C 4265/17 sa nachádza medzi pozemkom žiadateľa a násypom cesty 
II/545 a predstavuje priľahlú plochu k pozemku vo vlastníctve žiadateľa, ktorý kúpou zarovná hranicu 
pozemku. Prístup k novovytvorenému pozemku je možný iba cez pozemok žiadateľa alebo cez cestný 
násyp.  
Hlasovanie:                  za: 43   proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 26C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predkladá návrh zámeny nehnuteľného majetku v katastrálnom území 
Brestov. PSK odovzdáva bezodplatne obci Brestov pozemky pod budúcim chodníkom 
o výmere 1 078 m2 a obec Brestov odovzdáva bezodplatne PSK pozemok pod cestami o výmere 
2 432 m2.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
  že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2.1. tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 

kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859  
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 Brestov, Brestov 99,  082 
05 Brestov, IČO: 00326844, bez finančného vyrovnania všeobecnej hodnoty rozdielu výmery 
pozemkov nasledovne: 

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

- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 349/13, ostatná plocha o výmere 775 
m2,  

odčlenený od pozemku registra E KN, parcely čísla 1604/2 o výmere 3117m2, LV č.720, v k. ú. 
Brestov, druh pozemku – ostatná plocha, geometrickým plánom č. 9/2018 vyhotoveným Adrián 
Tkáč – GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40B, 080 01 Prešov, IČO: 37715925, úradne overeným 
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, pod číslom G1-140/18, dňa 29.01.2018 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 349/26, ostatná plocha o výmere 303 

m2,  
odčlenený od pozemku registra E KN, parcely čísla 1581/2 o výmere 1692m2, LV č.720, v k. ú. 
Brestov, druh pozemku – ostatná plocha, geometrickým plánom č. 70/2019 vyhotoveným 
Adrián Tkáč – GEOAT, Mirka Nešpora 7583/40B, 080 01 Prešov, IČO: 37715925, úradne 
overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, pod číslom G1-1033/19 dňa 11.06.2019 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 1078 m2. 

B.2.2   Obec Brestov  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 397 v  k. ú. Brestov, a to: 

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 349/14, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
719m2   

- pozemok registra C KN, parcelné číslo 349/17, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 
1713m2  
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     spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

        Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 2432 m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce Brestov nachádzajúce sa pod cestou III/3438, ktoré 
sa zamenia za pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja nachádzajúce sa pod 
plánovanými chodníkmi, ktoré vybuduje obec Brestov. Výstavba chodníkov má verejný charakter a 
zabezpečí ochranu a zvýšenú bezpečnosť obyvateľov obce, ktorí teraz musia chodiť po krajnici cesty 
III. triedy. Obec Brestov a Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov a plánovanými 
chodníkmi vysporiadajú vlastnícke pomery pod cestou III. triedy bez ďalšieho finančného dorovnania 
rozdielu vo výmere. 
Hlasovanie:                  za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 26D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predstavil prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Čemerné a Vranov 
nad Topľou do vlastníctva mesta Vranov nad Topľou, ktoré je vlastníkom zastávky SAD a 
plánuje výstavbu nového chodníka pre peších. Kúpna cena je 5 eur. 
Diskusia:  
Poslanec Hopta opravil predkladateľa, že Čemerné nie je obec ale mestská časť Vranova nad 
Topľou, aby uznesenie bolo správne napísané. Ing. Grešš povedal, že ide o katastrálne územie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05  Prešov, IČO: 37 936 859  
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: 

a) zapísaného na LV č. 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, a to:  
        - pozemok registra C KN parc. číslo 3240/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 910 m2, 

b)  zapísaného v k. ú. Čemerné, a to: 
novovytvorené pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 1336/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcelné číslo 1336/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcelné číslo 1336/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 126 m2, 
- parcelné číslo 1336/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 73 m2, 
odčlenené od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1336, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 7771 m2, zapísaný na LV č. 2751, k. ú. Čemerné,  geometrickým plánom 
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č. 139/2017 vyhotoveným Marián Urban - geodetické práce, IČO: 10806881, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 01.02.2018 pod 
číslom G1-1/2018; 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 1151 m2. 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Vranov nad Topľou, Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad 
Topľou, IČO: 332 933, za kúpnu cenu 5,00 €. 

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Mesto Vranov nad Topľou je vlastníkom stavby zastávky SAD nachádzajúcej sa na 
novovytvorených parcelách v k. ú. Čemerné  a na parcele v k. ú. Vranov nad Topľou plánuje 
výstavbu chodníka pre peších. Zastávka SAD a chodník pre peších majú verejnoprospešný účel, 
slúžia obyvateľom a návštevníkom mesta a výstavbou nového chodníka pri ceste III/3636 sa 
zvýši bezpečnosť chodcov. 

Hlasovanie:                  za: 42   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 27A – Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK 
č. 203/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k nájmu nehnuteľného majetku PSK 
- prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na zrušenie uznesenia, ktorým bol schválený nájom 
priestorov na SPŠ drevárskej v Prešove pre Prešovskú univerzitu v Prešove, ktorá oznámila  
listom PSK, že odstupuje od tohto zámeru. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
r u š í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 203/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k nájmu nehnuteľného 
majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.  
Hlasovanie:                  za: 43   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 27B – Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
uviedol, že body 27B a 27C majú spoločného menovateľa katastrálne územie Stará Ľubovňa 
a cykloprístrešky. V bode 27B ide o umiestnenie 1 ks cykloprístrešku na pozemku v správe 
správcu Gymnázia T. Vansovej v Starej Ľubovni a v bode 27C umiestnenie 2 ks 
cykloprístreškov na pozemku v správe správcu SOŠ, Jarmočná, Stará Ľubovňa. Ide o dotačnú 
schému. Nájom je na dobu neurčitú, minimálne na 5 rokov od ukončenia realizácie projektu. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 
§ 9a) ods.9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu Gymnázia Terézie Vansovej so sídlom 17. novembra 6, 064 01 Stará 
Ľubovňa, 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 3464, k. ú. Stará Ľubovňa,  a to: 
- časť pozemku o výmere 24,77 m2 registra KN C parcelné číslo 1184/3 – zastavané plochy 

a nádvoria o celkovej výmere 1008 m2  
do nájmu nájomcu – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 
00330167, za nižšie uvedených podmienok:  
- výška nájomného:  1,00 €/ rok 
- účel nájmu: umiestnenie 1 ks cykloprístrešku realizovaného v rámci  projektu „Doplnková 

cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa“ 
- doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, minimálne 5 rokov 

od ukončenia realizácie projektu. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na umiestnenie stavby - cykloprístrešku 
realizovaného v zmysle zákona č. 151/2019 Zb. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky z dôvodu poskytovania služieb širokej verejnosti. 
Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 27C – Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný 
osobitného zreteľa:  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu Strednej odbornej školy so sídlom Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa, 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 2969, k. ú. Stará Ľubovňa, a to: 
- časť pozemku o výmere 38 m2 registra KN C parcelné číslo 534/58 – ostatná plocha o 

celkovej výmere 680 m2  
do nájmu nájomcu – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 
00330167, za nižšie uvedených podmienok:  
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- výška nájomného: 1,00 €/ rok  
- účel nájmu: umiestnenie 2 ks cykloprístreškov realizovaných v rámci projektu 

„Doplnková cykloinfraštruktúra v meste Stará Ľubovňa“ 
- doba nájmu:  doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, minimálne 5 rokov 

od ukončenia realizácie projektu.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý vo verejnom záujme na umiestnenie stavby - cykloprístreškov 
realizovaných v zmysle zákona č. 151/2019 Zb. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja 
cyklistickej dopravy a cykloturistiky z dôvodu poskytovania služieb širokej verejnosti. 
Hlasovanie:                  za: 39   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 28 – Schválenie finančných prostriedkov v rámci 
spolufinancovania  formou  dotácie  na  rok  2020 v zmysle zákona  
NR SR č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na 
činnosť v súlade so Špecifikáciou činností podpory na rok 2020 pre 
projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský samosprávny 
kraj“: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, informoval 
prítomných, že dňa 31. 10. 2019 bola odoslaná žiadosť na základe zverejnenej výzvy v rámci 
Environmentálneho fondu pre projekt Nákup komunálneho vozidla pre PSK. Celkové 
oprávnené výdavky predstavujú 200 000 eur. Zo strany PSK je potrebné zabezpečiť 5 %-né 
spolufinancovanie vo výške maximálne 10 000 eur. Nákupom komunálneho vozidla sa myslí 
zametací stroj.                                              
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 
1. realizáciu projektu v zmysle žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v 

zmysle zákona NR SR č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou 
činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský 
samosprávny kraj“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 200 000,00 eur 

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

projektu vo výške max. 10 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutej podpory formou dotácie v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 

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

výdavkov z Environmentálneho fondu. 
Hlasovanie:                  za: 36   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 29 – Schválenie finančných prostriedkov v rámci 
spolufinancovania IROP pre projekt „Modernizácia cesty III/3216 
Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča“: Ing. 
Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že dňa 29. 3. 2019 bola 
vyhlásená výzva na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie 
dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy. V rámci 3. hodnotiaceho kola 
predmetnej výzvy je plánovaný projekt s názvom Modernizácia cesty III/3216  Bijacovce – 
Brezovica, zlepšenie mobility v okrese Levoča, ktorý bude podaný najneskôr do 1. 1. 2020. 
Celkové oprávnené výdavky predstavujú 2 200 000 eur. Zo strany PSK je potrebné zabezpečiť 
5 %-né spolufinancovanie vo výške maximálne 110 000 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3216  Bijacovce – Brezovica, zlepšenie mobility v okrese 
Levoča“  s predpokladaným rozpočtovým nákladom max.  2 200 000,00 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. zabezpečenia finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 110 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

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

Hlasovanie:                  za: 36   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 30 – Informatívna správa o príprave zámeru pre národný 
projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“: PaedDr. 
Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu 
PSK, oboznámila prítomných s tým, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako 
sprostredkovateľský orgán pre operačných program Ľudské zdroje konajúci v zastúpení 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaceho orgánu na základe výstupov 
z iniciatívy SR Catching-up Regions Initiative, spoločného programu generálneho riaditeľstva 
pre regionálnu a mestskú politiku Európskej komisie a Svetovej banky v spolupráci štyroch 
kľúčových partnerov, Európskej komisie, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 
a informatizáciu, PSK a Svetovej banky, plánuje vyhlásiť vyzvanie pre národný projekt na danú 
tému. Ide o operačný program Ľudské zdroje, prioritnú os Vzdelávanie, špecifický cieľ 
vyzvania: 1.2.1 Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce. 
Predpokladaný dátum vyhlásenia vyzvania je vo februári 2020. Dĺžka trvania realizácie 
projektu je 39 mesiacov. Predpokladané celkové oprávnené výdavky projektu budú 
pravdepodobne vo výške 4 789 256,50 eur, z toho je potrebné 5 %-né spolufinancovanie PSK 
v sume 239 462,83 eur. Všetky tieto výdavky budú použité na personálne interné výdavky pre 
koordinačné činnosti, odborné činnosti a pre paušálnu sadzbu, ktorá bude pri tomto 
plánovanom vyzvaní v sume 45 % z celkových oprávnených výdavkov. 
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Diskusia: 
Poslanec Janiga nespochybňuje obsah, ale uznesenie má byť presné a vecné. V návrhu na 
uznesenie v bode B.2. je uvedené predpokladané spolufinancovanie, pričom nie je známa 
presná výška, lebo čiastka ešte len bude niekedy v budúcnosti predložená. Navrhol úplne 
vypustiť z uznesenia bod B.2. Aj tak to bude zastupiteľstvo ešte raz schvaľovať. PaedDr. 
Slivková, PhD., dodala, že je to špecifické, ide o vyzvanie plánovanej výzvy, ktorá je dopytovo 
orientovaná a bude adresná pre PSK, čiže je to naozaj špecifická situácia. Poslanec Janiga 
súhlasí s 5 %-ným navýšením, ale nie s uvedenou sumou, ktorá ešte nie je presná. Predseda 
PSK Majerský sa spýtal predkladateľky materiálu, či postačí uviesť len 5 % bez sumy. 
PaedDr. Slivková, PhD., to potvrdila. 
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 
A.1. informatívnu správu o príprave projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie 
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ 
A.2. že pred podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok národného projektu uvedeného 
v bode B.1. bude predložená na schválenie presná výška spolufinancovania národného projektu 
vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov spojených s realizáciou 
národného projektu 

B.     s c h v a ľ u j e 
B.1. prípravu projektového zámeru národného projektu „Zlepšenie stredného odborného 
školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“, ako podkladu pre prípravu vyzvania pre národný 
projekt financovaný v rámci operačného programu Ľudské zdroje  
B.2. predpokladané spolufinancovanie národného projektu uvedeného v bode B.1. 
s predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu.  

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

K bodu 31 – Informatívna správa o príprave dopytovo-
orientovaných projektov pre 5 vybraných SOŠ v rámci iniciatívy 
Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI): 
PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia 
Úradu PSK, uviedla, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci 
orgán pre Integrovaný regionálny operačný program na základe výstupov z iniciatívy SR 
Catching-up Regions Initiative, spoločného programu generálneho riaditeľstva pre regionálnu 
a mestskú politiku Európskej komisie a Svetovej banky v spolupráci štyroch kľúčových 
partnerov a to Európskej komisie, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, 
PSK, Svetovej banky plánuje vyhlásiť výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu 
žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Pre dosiahnutie synergie 
a doplnkovosti s operačným programom Ľudské zdroje je podpora IROP zameraná na podporu 
materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok stredných odborných 
škôl, školských hospodárstiev a stredísk odbornej praxe so zreteľom na rozvoj siete centier 
odborného vzdelávania a prípravy s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania pre 
potreby trhu práce. Ide o 5 vybraných stredných odborných škôl: 1) SOŠ agropotravinárska 
a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok; 2) SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; 3) SOŠ 
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elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce; 4) SOŠ A. Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce; 5) Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov. Príprava týchto projektov je pre 
plánovanú výzvu v rámci IROP prioritná os 2.2 Investovanie do vzdelávania. Predpokladaný 
dátum vyhlásenia výzvy je v marci 2020. Výška príspevku z celkových oprávnených výdavkov 
je 95 %, povinná výška spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 
Momentálna alokácia na výzvu z IROP je 24 mil. eur, t. j. 28 mil. eur, lebo je tam prísľub plnej 
výšky z výzvy pre PSK. Celkové výdavky projektov predstavujú predpokladaných 32 651 495 
eur. Oprávnenými výdavkami budú stavby, projektová dokumentácia, materiálno-technické 
vybavenie, dopravné prostriedky. 
Diskusia: 
Poslanec Hrabčák poznamenal, že samotná výzva je dobrá a je presvedčený, že školám 
pomôže. Už na zasadnutí komisie finančnej sa pýtal na niektoré chýbajúce detaily tohto 
materiálu. Zarážajúca je predpokladaná výška na vyfinancovanie projektovej dokumentácie v 
objeme 150 000 eur na jednu projektovú dokumentáciu pre jeden projekt na jednu školu, čo 
zaťaží rozpočet PSK na úrovni 750 000 eur. Dostal odpoveď, že pravdepodobne to bude 
oprávnená aktivita, ktorá bude môcť byť zahrnutá v NFP, ale je dosť pravdepodobné, že asi ani 
nebude. Samotná suma 150 000 eur na jednu projektovú dokumentáciu je šialená z jeho 
pohľadu vzhľadom na to, čo sa školy chystajú robiť. V materiáli sú uvedené ďalšie tzv. 
nepriame výdavky predpokladané na projektového manažéra, finančného manažéra, manažéra 
verejného obstarávania, stavebný dozor v celkovom objeme 562 000 eur. PSK nemá ľudí, ktorí 
dokážu takéto aktivity manažovať? Vie si predstaviť externý stavebný dozor, ale projektového 
manažéra, finančného manažéra a manažéra verejného obstarávania musí PSK zaplatiť 
v objeme 562 000 eur? Ako keby sa PSK vyhýbal niektorým prácam, ktoré by mal 
zabezpečovať v rámci kraja. Má predsa na to personál, ktorý by takéto veci mal riešiť. Samotné 
aktivity budú na úrovni takmer 33 mil. eur, čo je 1 miliarda korún, teda dosť na to, aby sa PSK 
nesekol ako v prípade projektov doteraz schvaľovaných, kde musí dofinancovávať nadlimitné 
výdavky. Upozornil na to, že 10 % v prípade 33 mil. eur nie je malá suma a boli by s tým veľké 
problémy. PaedDr. Slivková, PhD., poďakovala za pripomienky. K dokumentácii sa vyjadrí 
Ing. Grešš. Pri práci s projektmi v mnohých operačných programoch a výzvach je povinnosťou 
zabezpečiť jednotlivých manažérov a súčasťou rozpočtu sú náklady na tieto pozície. Súčasťou 
veľkej alokácie pri mnohých programoch je povinnosť zabezpečiť a hradiť projektového, 
finančného manažéra príp. komunikačného manažéra a pod. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu 
PSK, súhlasí s poslancom Hrabčákom. Ak je niečo v objeme 33 mil. eur, tak s veľkým 
rešpektom práve k manažérskym a riadiacim kapacitám, ktoré na úrade celkom nie sú. To je 
celé. Poslanec Janiga sa spýtal, či predpokladaný objem finančných prostriedkov je už 
zahrnutý v rozpočte, alebo bude v úprave rozpočtu predloženej na zasadnutí vo februári. Ing. 
Olekšáková odpovedala, že jednotlivé vstupy do projektov schvaľované zastupiteľstvom sa 
rozpisujú z rezervy určenej pre financovanie projektovej oblasti. V súčasnosti má PSK 
v rozpočte 7,7 mil. eur. Táto suma sa rozpisuje po schválení takýchto uznesení podľa potreby. 
Tieto projekty nebudú vyčerpané za jeden rok, možno sa predĺžia na 2 – 3 roky. Na základe 
schváleného uznesenia sa budú priebežne čerpať každý rok zo spolufinancovania na projektovú 
oblasť. Úprava rozpočtu sa kvôli tejto veci nebude predkladať. 
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 
A.1. informatívnu správu o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci iniciatívy 
Slovenská republika: Catching-up Regions Initiative (CuRI) pre plánovanú výzvu v rámci 
Integrovaného regionálneho operačného programu (prioritná os 2. – Ľahší prístup k efektívnym 
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a kvalitnejším verejným službám; špecifický cieľ 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných 
odborných škôl na praktickom vyučovaní) pre: 
a) príspevkové organizácie: 

1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 
Kežmarok 

2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce 

b) rozpočtové organizácie: 
1. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 

Medzilaborce 
2. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov 

A.2. že pred podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode B.1. budú predložené na schválenie presné výšky 
spolufinancovania projektov vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov 
spojených s ich realizáciou  
B.    s c h v a ľ u j e 
B.1. prípravu dopytovo-orientovaných projektov:  

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska 
brána 349/2, Kežmarok“ 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce“ 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Strednej odbornej škole, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa“ 

• „ Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – 
Matejovce“ 

• „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov“ 
pre plánovanú výzvu v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (prioritná os 
2. – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám; špecifický cieľ 2.2.3 – 
Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní).  
B.2. financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej 
činnosti k projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 
150 000,00 eur za každú vybranú SOŠ uvedenú v bode A.1. 
Hlasovanie:                  za: 38   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 32 – Rôzne: 
A/ Program ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 
– schválenie projektovej žiadosti: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy 
Úradu PSK, informoval o príprave projektovej žiadosti SÚC PSK za účelom realizácie 
projektu s názvom Modernizácia cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou 
Ukrajiny – 2. etapa s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 300 000 eur. Zo strany 
PSK je potrebné zabezpečiť 5 %-né spolufinancovanie vo výške max. 65 000 eur. Projekt sa 
bude skladať z dvoch úsekov: 1) Topoľanská križovatka – Kolbasov, 2) Kolbasov – križovatka 
Ruský Potok. Zmluvy k 1. etape v rámci Programu ENI boli podpísané  minulý týždeň na Úrade 
PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským samosprávnym krajom a 
Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa“  s predpokladaným rozpočtovým nákladom 
max. 1 300 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 65 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého finančného príspevku v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 

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

výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – 
Ukrajina 2014 – 2020. 

Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 
B/ Návrh na spolufinancovanie projektu „Vypracovanie energetického 
auditu pre budovy vo vlastníctve PSK“ v rámci OP KŽP, kód výzvy: 
OPKZP-PO4-SC441-2019-53: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu 
PSK, uviedol, že PSK má ambíciu uchádzať sa v rámci operačného programu KŽP 
o financovanie energetických auditov, ktoré potrebujú vypracovať budovy PSK v najbližších 
rokoch. Cieľom je požiadať o zdroje vo výške 199 975 eur s 5 %-ným spolufinancovaním PSK 
vo výške 10 525 eur, čiže predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu spolu je 
v objeme 210 500 eur. Požiadal zastupiteľstvo o schválenie možnosti zúčastniť sa v tomto 
projekte, zabezpečenia realizácie tohto projektu, jeho predfinancovania a spolufinancovania 
a zabezpečenia prípadného financovania vzniknutých neoprávnených výdavkov. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o NFP za účelom realizácie projektu „Vypracovanie energetického 

auditu pre budovy vo vlastníctve PSK“ realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC441-
2019-53, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom Prešovského 
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014 - 2020  

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy 
3. predfinancovanie a spolufinancovanie projektu zo zdrojov PSK:  

- predpokladaná výška oprávnených výdavkov projektu v objeme 210 500 eur 
- výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
  výdavkov – 5 %: 10 525 eur 
- výška príspevku v objeme 199 975 eur 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov resp. prípadných 
výdavkov, o ktoré bude znížená výška celkových oprávnených výdavkov spojených s 
realizáciou projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 

Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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Poslanec Bieľak predložil návrh na uznesenie v mene všetkých prítomných poslancov. Ide 
o návrh odmeny hlavnému kontrolórovi PSK, ku ktorému sa vyjadrujú každoročne. Predstavuje 
výšku 30 % súhrnu poskytnutých platov za rok 2019, teda maximálnu výšku stanovenú 
zákonom o samospráve VÚC. Je to kompetencia zastupiteľstva. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19b ods. 2 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení    s c h v a ľ u j e 
hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi Hudákovi odmenu za rok 2019 vo výške 30 % 
súhrnu poskytnutých platov za rok 2019.  
Hlasovanie:                  za: 39   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 
Podpredseda PSK J. Lukáč poďakoval poslancom Zastupiteľstva PSK za vykonanú prácu 
v roku 2019. Zároveň predložil návrh odmeny poslancom vo výške mesačnej odmeny poslanca 
Zastupiteľstva PSK.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e    odmenu poslancom 
Zastupiteľstva PSK za rok 2019 vo výške mesačnej odmeny poslanca Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 
Poslankyňa Pleštinská upozornila poslancov, že dňa 5. 12. 2019 sa uskutočnilo posledné 
odborné rokovanie k Plánu udržateľnej mobility PSK, ktorý je veľmi dôležitou stratégiou 
dopravy PSK a bude podkladom na čerpanie EŠIF z IROP-u. Spracovateľom tohto dokumentu 
je NDCon, s. r. o., Praha. Finálnu verziu tohto materiálu nájdu v dnešných mailoch. Požiadala 
poslancov, aby venovali tomuto dokumentu náležitú pozornosť. 
 
 

K bodu 33 – Interpelácie poslancov: 
Interpelácia poslankyne Pleštinskej súvisí s nepríjemným zápachom v meste a regióne 
Levoča, ktorý zaťažuje obyvateľov mesta a návštevníkov nad prípustnú mieru. Prebehlo už 
viacej rokovaní s predstaviteľmi mesta. Chcela vedieť, čo môže v tejto veci urobiť PSK 
v spolupráci s Okresným úradom v Prešove, odborom životného prostredia a ministerstvami, 
aby došlo k náprave a k eliminovaniu tohto nepríjemného zápachu. Predseda PSK Majerský 
odpovedal, že minulý týždeň v piatok bolo zvolané rokovanie za účasti zástupcov Slovenskej 
inšpekcie životného prostredia a PSK. Mal to na starosti Ing. Máthé. Od zvolania spomínaného 
stretnutia bola zrušená zmluva medzi Biotikou, a. s., Slovenská Ľupča a firmou podnikateľa p. 
Kováča. Odmietli mu už ďalej dodávať konkretizované hnojivo Natural Harmony. Tak isto bolo 
pozastavené na dva roky certifikovanie tohto hnojiva zo strany ÚKSÚP-u. Ďalšie konkrétne 
veci môže poskytnúť poslancom po rokovaní so Slovenskou inšpekciou životného prostredia. 
Poslanec Vook interpeloval vedúceho odboru dopravy vo veci zavedenia autobusového 
spojenia Svidník – Vysoké Tatry. Podľa odpovede na jeho interpeláciu malo byť aktuálne 
v mesiaci november 2019. Zatiaľ o zriadení autobusovej linky  medzi týmito mestami nič nevie.  
Prvá interpelácia poslanca Dupkalu sa týka vývozu dreva z oblasti Cemjata, kde sa nachádza 
aj alokované pracovisko SOŠ lesníckej v Prešove. Ak drevo patrí PSK, žiada vedúceho odboru 
školstva o predloženie súpisu vyčísleného vyvezeného množstva dreva na najbližšie zasadnutie 
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zastupiteľstva. V druhej interpelácii interpeloval predsedu PSK v súvislosti so sťažnosťami 
občanov na výber parkovného na parkovisku za budovou Úradu PSK v deň Sviatku všetkých 
svätých, aby požiadal vlastníka parkoviska o ústretový krok aspoň v tento deň.  
Poslanec Damankoš poďakoval za vypracovanie materiálu s názvom Prešovské zdravotníctvo, 
a. s., s návrhmi ďalších krokov a možností. Dáva na zváženie predsedovi PSK a členom 
komisie zdravotníctva, aby zastupiteľstvo prijalo generálnu líniu vo vzťahu k tejto 
problematike s vypracovaním záväzného materiálu na vyriešenie daného problému. Zaujíma ho 
variant zvolený PSK.  
Poslanec Hrabčák interpeloval predsedu PSK v súvislosti s prerušením zasadnutia 
zastupiteľstva v strede rokovania vyhlásením potrebnej hygienickej prestávky a vo vzťahu k 
významu návrhovej komisie, ktorá je v zmysle rokovacieho poriadku jedinou oprávnenou 
predkladať návrhy na uznesenie. Na zasadnutiach Zastupiteľstva PSK je síce zvolená návrhová 
komisia, ale nepredkladá návrhy na uznesenie, čo nie je procesne v poriadku. V novom roku by 
mala pracovať v zmysle rokovacieho poriadku. Predseda PSK Majerský upozornil na to, že 
poslanci budú vždy vychádzať z rokovacej miestnosti, či bude alebo nebude vyhlásená 
prestávka. Vždy to tak bolo. Návrhová komisia zasadne v prípade určitých rozporov, 
nezrovnalostí alebo nejasností a vtedy rozhoduje, resp. usmerňuje predkladanie a formuláciu 
návrhov. Takto to fungovalo predtým a môže to takto fungovať aj naďalej. Neporušuje sa tým 
rokovací poriadok, tak to bolo zadefinované. Ide o to, aby uznesenia boli promptné, jasné 
a rýchle. Nejasnosti rieši vždy s hlavným kontrolórom PSK, čiže v tejto veci je jeho stanovisko 
dosť jasné. 
 
 

K bodu 34 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil  17. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu a pozval ich na 
slávnostné udeľovanie Cien PSK a Cien predsedu PSK za rok 2019 dňa 18. 12. 2019 o 17. 00 
hod. v Divadle J. Záborského v Prešove. Zároveň zaželal všetkým príjemné vianočné sviatky.  
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PhDr. Jozef Lukáč                                                   .............................................................. 
 
 
     
 
 
    
 
 
     Ing. Bystrík Mucha 
     riaditeľ Úradu PSK    ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                      
           predseda PSK     .............................................................
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


