Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 17 / 2020

z 18. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 10. februára 2020 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
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Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Voľba hlavného kontrolóra PSK.
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019.
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019.
6. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“
za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam.
7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.
8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
9. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
10. Informatívna správa o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informácia o pripravovaných aktivitách
a zmenách na Úrade PSK.
11. Návrh zmien na prípravu systému strategického rozvoja.
12. Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
13. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
14. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
15. Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“
v rámci 3. výzvy Maďarsko – Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020.
16. Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy
Catching-up Regions II.
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019.
18. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“.
20. Návrh na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“.
21. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020:
A/ Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
B/ Múzea v Kežmarku.
C/ Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.
22. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna
spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia
severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“.
23. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI:
A/ Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt „Karpatská hviezdna dráha“.
B/ Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko.
24. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
25. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
26. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
27. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
28. Zmena účelového určenia majetku.
29. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
30. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku.
31. Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov:
A/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní.
B/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní.
C/ Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní.
32. Správa o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov –
- FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov.
33. Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK.
34. Rôzne.
35. Interpelácie poslancov.
36. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 18.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 60 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslanci Fecko a Hanuščak.
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov
nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu rokovania.
Program 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Voľba hlavného kontrolóra PSK.
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019.
5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019.
6. Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík“
za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku kontrolným zisteniam.
7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.
8. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
9. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení.
10. Informatívna správa o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informácia o pripravovaných aktivitách
a zmenách na Úrade PSK.
11. Návrh zmien na prípravu systému strategického rozvoja.
12. Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
13. Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
14. Výzva pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
15. Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“
v rámci 3. výzvy Maďarsko – Slovensko – Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020.
16. Návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny Trail“ v rámci očakávaných výstupov iniciatívy
Catching-up Regions II.
17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019.
18. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.
19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného odborného školstva v PSK“.
20. Návrh na dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor“.
21. Predfinancovanie a spolufinancovanie mikroprojektov kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020:
A/ Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
B/ Múzea v Kežmarku.
C/ Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku.
22. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna
spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia
severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“.
23. Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy z programu ENI:
A/ Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt „Karpatská hviezdna dráha“.
B/ Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske osvetové stredisko.
24. Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
25. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
26. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
27. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
28. Zmena účelového určenia majetku.
29. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
30. Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného majetku.
31. Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov:
A/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní.
B/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní.
C/ Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní.
32. Správa o všetkých vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších postupov –
- FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov.
33. Informatívna správa o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK.
34. Rôzne.
35. Interpelácie poslancov.
36. Záver.

Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
Program 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0
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Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Bochňu, Ferenčáka, Hačka,
Holinku, Pčolu.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 1
zdržalo sa: 0
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Do volebnej komisie navrhol poslancov Bieľaka, Jánošíka, Kičuru, Šmilňáka, Vooka.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržali sa: 2
Volebná komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Lukáča a poslanca Benka.

K bodu 2 – Voľba hlavného kontrolóra PSK: Poslanec Bieľak, predseda
volebnej komisie, pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK dňa 9. 12. 2019 vyhlásilo voľbu
hlavného kontrolóra a určilo podmienky priebehu voľby, prihlásenia sa na túto voľbu, stanovilo
lehotu predloženia prihlášky v termíne do 24. 1. 2020 do 14.30 hod. Predseda PSK určil
komisiu na otváranie doručených prihlášok a kontrolu splnenia podmienok pre účasť vo voľbe
hlavného kontrolóra. Pracovala v zložení poslancov: Bieľak, Jánošík, Kičura, Šmilňák, Vook.
Komisia sa zišla na svojom zasadnutí 27. 1. 2020. V danom termíne bolo predložených 6
zásielok a neporušených obálok s účasťou na voľbe hlavného kontrolóra. Po otvorení obálok
komisia konštatovala, že 5 kandidáti splnili podmienky účasti vo voľbe, a to Mgr. Dominik
Höger (Fintice), Ing. Jozef Hudák (Stropkov), JUDr. Soňa Šáliová (Zvolen), Ing. Miroslav
Mikloš (Prešov), Mgr. Peter Čekan, PhD. (Prešov). Jeden kandidát, Mgr. Miroslav Vasičko,
nesplnil podmienky účasti tejto voľby. Na dnešnú voľbu boli nakoniec pozvaní len 4 uchádzači,
pretože JUDr. Šáliová stiahla svoju kandidatúru písomne. Samotnej voľbe bude predchádzať
prezentácia jednotlivých uchádzačov v trvaní 5 minút. Po ich vystúpení bude nasledovať
samotná voľba tajným hlasovaním. Každý poslanec dostane obálku s hlasovacím lístkom oproti
podpisu s menami 4 kandidátov v abecednom poradí podľa priezviska. Aby bol hlasovací lístok
platný, krúžkuje sa číslo pred priezviskom daného kandidáta. Takto označený hlasovací lístok
vložia poslanci do obálky a hodia do pripravenej urny umiestnenej pred predsedníckym stolom.
Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebná podpora väčšiny všetkých poslancov, čiže na
potvrdenie voľby je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov, čiže kandidát musí
získať v 1. kole 32 hlasov. Ak ich nezíska ani jeden z kandidátov, nasleduje 2. kolo, do ktorého
postupujú 2 kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Medzi nimi sa rozhodne väčšinou hlasov
poslancov pre daného kandidáta na základe nových hlasovacích lístkov. Podmienky a priebeh
voľby hlavného kontrolóra PSK sú jasné. Následne požiadal predsedu PSK, aby vyzval
jednotlivých kandidátov o prezentáciu v poradí uvedenom na hlasovacom lístku. Predseda
PSK Majerský dodal, že jednotliví kandidáti vystúpia v abecednom poradí v trvaní 5 minút.
1) Mgr. Peter Čekan, PhD., pôsobí od roku 2007 na Leteckej fakulte Technickej univerzity
v Košiciach, kde zastával viaceré funkcie. Bol členom akademického senátu a členom vedenia
leteckej fakulty na pozícii prodekana pre rozvoj, z čoho mu vyplývali dôležité úlohy v rámci
fungovania fakulty ako členstvo vo vedeckej rade, v rade kvality leteckej fakulty aj univerzity,
členstvo v propagačnej komisii univerzity. Ako prodekan sa zúčastnil tvorby a implementácie
rozpočtu fakulty a jej strategického smerovania v ďalších rokoch. O miesto hlavného
kontrolóra PSK sa uchádza aj z dôvodu, že túto pozíciu a funkciu vidí ako veľmi dôležitú a to
nielen pre zabezpečenie hospodárneho financovania PSK, ale aj v rámci budovania dôvery
občanov PSK voči samotnému PSK, že prostriedky sú vynakladané naozaj hospodárne
a účelne. Ak by získal dôveru Zastupiteľstva PSK, chcel by sa zamerať aj na oblasti
vzdelávania, infraštruktúry, zdravotníctva. Svoje vystúpenie ukončil slovami, že správny smer
je dobre udržiavať dobrým plánom a jeho dobrou priebežnou kontrolou.
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Diskusia:
Poslanec Hačko sa zaujímal o jeho motiváciu prejsť od vzrušujúcej práce vzdelávania na
leteckej fakulte k úradníckej, málo vzrušujúcej a omnoho nudnejšej práci. Mgr. Peter Čekan,
PhD., je Prešovčan, žije v PSK. Chce sa podieľať na rozvoji ďalších perspektív tohto kraja.
Vidí túto možnosť ako jeden zo spôsobov byť užitočný v rámci kraja. Aj v školstve je mnoho
šedivej úradníckej práce ako publikačná činnosť a rôzne dokumentácie projektov, nie sú tam
len pekné svetlé chvíle so študentmi.
2) Mgr. Dominik Höger má o mesiac 33 rokov. Je ženatý, zatiaľ bezdetný. Pochádza z Fintíc.
Po úspešnom absolvovaní 8-ročného Gymnázia sv. Mikuláša v Prešove pokračoval v štúdiu na
Fakulte manažmentu Prešovskej univerzite v Prešove, kde získal tituly bakalár aj magister. Po
ukončení štúdia na vysokej škole sa zamestnal v Tatrabanke, kde pracoval nepretržite od 1. 1.
2011 ako poradca klienta, v spracovateľskom centre v Prešove, na reklamačnom oddelení. Od
októbra 2017 do dnešného dňa pôsobí v centrále Tatrabanky v Bratislave na oddelení
platobných kariet ako špecialista a produktový metodik. V rámci svojej agendy má na starosti
tvorbu a úpravu obchodných podmienok, zmlúv, pracovných postupov v súlade s legislatívou.
Poskytuje metodickú podporu pre ostatné oddelenia a pobočky. V rokoch 2014 – 2018
vykonával funkciu poslanca Obecného zastupiteľstva vo Finticiach ako nezávislý kandidát. Na
funkciu hlavného kontrolóra PSK sa rozhodol kandidovať, pretože má rád výzvy, rád sa učí
nové veci, má skúsenosti s kontrolnou činnosťou aj komunálnou politikou. Napriek
možnostiam kariérneho rastu v Bratislave by sa rád vrátil po 9 rokoch späť do rodného kraja
a chcel by ukázať svoje schopnosti aj v inej oblasti. V prípade zvolenia do funkcie hlavného
kontrolóra bude túto funkciu vykonávať čestne, svedomito a v súlade so zákonom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
3) Ing. Jozef Hudák sa presne pred 6 rokmi uchádzal o funkciu hlavného kontrolóra asi pred
polovicou súčasných poslancov. Druhú polovicu poslancov spoznal po krajských voľbách a
počas tohto obdobia mali možnosť spoznať oni jeho. Hlavne mohli zistiť fungovanie celého
kontrolného systému PSK. Pred 6 rokmi predstavil nielen seba, ale aj svoju víziu, ktorú chcel
za 6 rokov dosiahnuť. Vychádzal z tvrdenia, za ktorým si stále stojí, že kontrola nie je len
o represii ale hlavne o pomoci zlepšovať sa, prijímať dobré riešenia a správne rozhodnutia. Je
to jeden zo základných manažérskych nástrojov a jeden veľmi dobrý kontrolný systém na
efektívne hospodárenie s verejnými zdrojmi. Verí, že tento cieľ sa mu podarilo za uplynulých
6 rokov aspoň čiastočne naplniť, o čom svedčia aj dosiahnuté čísla. Za roky 2014 – 2019 ÚHK
PSK vykonal 385 kontrol s 1 084 kontrolnými zisteniami aj finančne vyčíslenými v objeme
124 570 eur. V absolútnej väčšine opakovaných kontrol bol zistený menší počet kontrolných
zistení, čím sa potvrdila zmysluplnosť kontrolnej práce. Riaditelia organizácií to aj ocenili, keď
pri podpise správy poďakovali za prístup jednotlivých kontrolných skupín, ich pomoc a rady.
V nasledujúcom období by chcel pokračovať v nastúpenom trende. Okrem vykonania väčšieho
počtu kontrol ako 60 - 64 za rok, bude jeho snahou zriadiť piatu kontrolnú skupinu, tým zvýšiť
počet kontrol a skrátiť čas medzi jednotlivými kontrolami v jednej organizácii na 3 roky.
V súčasnosti je to 4,5 roka. Ak mu zastupiteľstvo opätovne vyjadrí dôveru, verí, že sa mu podarí
jeho cieľ naplniť aj za aktívnej účasti poslancov PSK. Pre budovanie verejnej správy
a samosprávy je veľmi dôležitá dôvera verejnosti v inštitúcie konajúce vo verejnom záujme
nestranne, profesionálne a transparentne. Považuje za veľmi dôležité venovať pozornosť
hodnotám a princípom, ktoré vedú správanie a konanie zodpovedných zamestnancov
v každodennom rozhodovaní práve týmto smerom, teda k zvyšovaniu dôveryhodnosti, k
prijímaniu dobrých riešení a tým aj k cieľavedomému smerovaniu kraja. V závere poďakoval
poslancom za všetky podnety a veľmi dobrú profesionálnu spoluprácu počas obdobia jeho
funkčného pôsobenia. Zaželal im veľa zdravia, síl a energie do ich ďalšej práce pre rozvoj PSK.
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Diskusia:
Poslanec Hačko dodal, že v takej významnej funkcii je dôležité mať schopnosť sebareflexie.
Spýtal sa, čo vo svojom pôsobení považuje za najvýznamnejší neúspech prípadne nedostatky
a čo bude robiť inak. Ing. Jozef Hudák by nepovedal, že je to neúspech, ale cieľ na ďalšie
obdobie. Nepodarilo sa mu vytvoriť piatu kontrolnú skupinu kvôli pohybu zamestnancov
v rámci ÚHK PSK z dôvodu odchodu do dôchodku a zaučiť pracovníka na kontrolnú činnosť
predstavuje dlhšie obdobie ako pol roka. Považuje to za mierny neúspech, na ktorý sa chce
zamerať v ďalšom funkčnom období.
4) Ing. Miroslav Mikloš je nezávislý, nikdy nebol v žiadnej politickej strane, čo je prvým
základným morálnym predpokladom pre zodpovedné a čestné vykonávanie funkcie hlavného
kontrolóra. Druhým predpokladom sú jeho manažérske schopnosti. Už vyše 25 rokov pôsobí
v rôznych manažérskych funkciách napríklad ako riaditeľ 5-hviezdičkového hotela alebo
krajský riaditeľ poisťovne. Posledných 12 rokov manažuje firmu s 26 zamestnancami. Tretím
predpokladom je jeho odborná spôsobilosť vykonávať túto funkciu. Je súdnym znalcom
zapísaným v zozname znalcov vedenom na ministerstve spravodlivosti v odbore ekonómia
a manažment v odvetviach účtovníctvo, daňovníctvo, kontroling. Je to dobrý dôvod na to, aby
funkciu hlavného kontrolóra vykonával po odbornej stránke stopercentne. Jeho cieľom v tejto
funkcii bude, aby zverený majetok kraja bol využívaný efektívne, zodpovedne a účelovo. Ak
sa nájdu nejaké rozpory v nehospodárnom využívaní zvereného majetku, prvým cieľom by
nemali byť hneď perzekúcie, ale skôr metodické usmernenie takým spôsobom, aby sa to
v budúcnosti nestávalo. Tieto výsledky je potrebné posúvať aj do ostatných krajov, aby naša
spoločnosť napredovala hore.
Diskusia:
Poslanec Fedor sa spýtal, či kandidoval za hlavného kontrolóra PSK aj v roku 2008. Ing.
Miroslav Mikloš potvrdil, že kandidoval pred dvanástimi rokmi.
Poslanec Bieľak, predseda volebnej komisie, požiadal členov volebnej komisie, aby sa
usadili do predných lavíc a postupne odovzdali poslancom hlasovacie lístky s obálkami oproti
podpisu podľa prezenčnej listiny. Poslanci po vyznačení konkrétneho mena vložia hlasovací
lístok do obálky, ktorú nemusia lepiť a vhodia ju do pripravenej urny uloženej pred
predsednícky stolom. Potom sa volebná komisia odoberie spočítať hlasovacie lístky a následne
oznámi výsledok hlasovania. Poslanci môžu hlasovať priamo v rokovacej miestnosti, alebo v
prípade potrebného súkromia môžu z rokovacej miestnosti vyjsť. Následne začala voľba
hlavného kontrolóra PSK.
Poslanec Bieľak, predseda volebnej komisie, skonštatoval, že odhlasovali všetci poslanci s
právom hlasovať a volebná komisia sa odobrala na sčítanie hlasov.
Poslanec Bieľak, predseda volebnej komisie, oznámil výsledok hlasovania voľby hlavného
kontrolóra PSK. Počet prítomných poslancov: 59, počet vydaných obálok: 59, počet
odovzdaných obálok: 59, počet platných hlasov: 59, počet neplatných hlasov: 0.
Počet hlasov jednotlivých kandidátov: Mgr. Peter Čekan, PhD. – 1, Mgr. Dominik Höger –
1, Ing. Jozef Hudák – 28, Ing. Miroslav Mikloš – 29.
Keďže žiadny z kandidátov nezískal potrebných 32 hlasov, musí sa zopakovať voľba hlavného
kontrolóra v 2. kole, do ktorého postupujú kandidáti s dvoma najvyššími počtami platných
odovzdaných hlasov a to Ing. Jozef Hudák, Ing. Miroslav Mikloš. Kým prebehne príprava
hlasovacích lístkov, zastupiteľstvo by malo pokračovať v programe rokovania a následne sa
uskutoční 2. kolo voľby hlavného kontrolóra PSK rovnakým spôsobom ako 1. kolo.
Predseda PSK Majerský navrhol pokračovať v programe rokovania bodom 7 – Úprava
rozpočtu č. 1/PSK/2020 so všeobecným súhlasom poslancov Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 7 – Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2020 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2020: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií
Úradu PSK, uviedla, že predmetom úpravy sú predovšetkým kapitálové výdavky, ale
dochádza aj k úprave bežných výdavkov. Pre vyrovnanosť rozpočtu bolo potrebné navýšiť
bežné príjmy o 614 700 eur a bežné výdavky o 104 700 eur. Rozpočet bežných výdavkov sa
upravuje kvôli SÚC PSK, ktorá sa zapája do výzvy IROP s potrebným zvýšením sumy kvôli
financovaniu prípravných prác spojených s podaním žiadosti o NFP. Kapitálový rozpočet sa
v príjmoch nemení, ostáva suma celkom 450 000 eur. Rozpočet kapitálových výdavkov sa
navyšuje o 34 501 367 eur. Jednotlivé oblasti financovania sú uvedené v prílohe materiálu.
Rozpočet kapitálových výdavkov sa delí na dve časti. Sú to predovšetkým dofinancovania
z roku 2019 plynule prechádzajúce do roku 2020. Za oblasť financovania sú zároveň uvedené
kapitálové výdavky určené pre rok 2020. Ďalšou časťou prílohy sú plánované investičné akcie
kryté finančnými prostriedkami z rozdelenia výsledku hospodárenia PSK v máji 2020. Ide
o investičné aktivity uvedené v prílohe. Realizovať sa môžu až po ich naplnení, teda pokrytí
rozpočtu PSK a verejné obstarávanie sa už môže realizovať s tým, že zmluva bude podpísaná
až po pokrytí finančných prostriedkov. Na prezentovanom grafe je farebne aj číselne uvedené
kedy a ako sa finančné prostriedky a samotné kapitálové výdavky napĺňali, alebo kedy boli
uvádzané do rozpočtu. Zelenkavou farbou sú uvedené kapitálové výdavky schvaľované
v rozpočte na rok 2020 v sume 23 mil. eur. Nedočerpané kapitálové výdavky sú uvedené
oranžovou farbou v celkovej výške 19 927 000 eur. Nové investičné akcie sú v sivej farbe vo
výške 14 574 000 eur. Žltou farbou sú označené kapitálové prostriedky, ktoré budú naplnené
až v záverečnom účte a sú uvedené ako investičný plán na rok 2020. V súhrne sú podané všetky
investičné akcie, ktoré chce PSK realizovať v roku 2020. Celkovo je tá suma veľmi značná až
71 534 634 eur.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák poukázal na nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019 pre oblasť
financovania Úrad PSK, konkrétne náklady spojené s úpravou projektových dokumentácií. Sú
tu uvedené 4 projektové dokumentácie, ktoré bude PSK dofinancovávať z dôvodu ich úprav.
Chcel vedieť, o aké úpravy ide, lebo 4 úpravy projektových dokumentácií sú v hodnote 75 000
eur. Je to veľmi vysoká suma, keďže ide už o existujúce projektové dokumentácie, ktoré je
potrebné iba upraviť. Ďalej dal do pozornosti kapitálové výdavky roku 2020 pre oblasť
financovania Úrad PSK, konkrétne softvérové vybavenie pre správu budov. Zaujímal ho softvér
v značnej sume 258 000 eur, či bude nejakým spôsobom mapovať správu a prevádzku všetkých
budov vo vlastníctve PSK, či organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK budú mať tiež
prístup a budú si vedieť pomôcť týmto softvérom. Ing. Olekšáková odpovedala na otázku
týkajúcu sa prípravy projektov pre IROP a aktualizáciu projektovej dokumentácie. Ide o sumy
presunuté z roku 2019. Sú to časti ciest s vypracovanou projektovou dokumentáciou ešte
v rokoch 2016 – 2017, kedy bola pripravená pre IROP. Teraz sa opätovne aktualizuje kvôli
zmeneným podmienkam, čo trvá istý čas. Ing. Horváth, riaditeľ SÚC PSK, upresnil, že nejde
o 75 000 eur na jeden projekt, ale v tejto sume je zahrnutých viac projektov. Tieto projekty sú
podmienkou podania žiadosti. Vyžadujú si zmenu rozpočtu v aktuálnej existujúcej cenovej
úrovni. Vzhľadom na zmenu limitov na základe alokácie výzvy v marci 2019 bolo potrebné
prejsť všetky úseky ešte raz a doplniť prípadné mostné objekty v zlom stave, teda
doprojektovať rekonštrukcie mostov resp. úseky ciest zistené ako veľmi znehodnotené
a poškodené. Tieto ceny vznikli na základe prieskumu trhu. Oslovené boli aj firmy, ktoré
spracovali predošlú projektovú dokumentáciu, ale toto je realita, ktorá vyšla z prieskumu trhu.
Výsledok po verejnom obstarávaní môže byť iný. Poslanec Hrabčák poznamenal, že
v budúcnosti by bolo dobré, aby členovia komisie finančnej aj ostatní poslanci mali pre
porovnanie informáciu o cene pôvodnej projektovej dokumentácie. Poslanec Bieľak poukázal
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na formálnu chybu v prílohe č. 1 k návrhu uznesenia. Na str. 10 je rekonštrukcia cesty
Kežmarok – Stráne pod Tatrami v sume 258 000 eur. Poslanci okresu Kežmarok sa dohodli, že
to budú dva úseky. S riaditeľom Ing. Horváthom si to už odsúhlasil a chyba nastala pri príprave
tohto materiálu zo strany SÚC PSK. Návrh je vsunúť ešte jednu položku III/3102 Stará Lesná
– hr. okr. Kežmarok v sume 160 000 eur, úsek Kežmarok – Stráne pod Tatrami bude v sume
98 000 eur, spolu 258 000 eur. Suma sa nemení. Nemusí to predkladať ako pozmeňovací návrh.
Predseda PSK Majerský potvrdil, že túto vec prediskutoval s riaditeľom SÚC PSK.
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. 1/PSK/2020 nasledovne:
A.1

Bežný rozpočet
Bežné príjmy

o

+ 614 700 €

na

228 874 700 €

Bežné výdavky

o

+ 104 700 €

na

214 654 700 €

v tom oblasť financovania
A.1.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
01 Všeobecné verejné služby - zdroj 41
účelové vyčlenenie finančných prostriedkov

25 000 €

Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov pre Nadáciu PSK pre podporu
rodiny
04.5 Cestná doprava – zdroj 41
Príprava projektov v rámci IROP
A.2

104 700 €

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

o

0€

na

450 000 €

Kapitálové výdavky

o

+ 34 501 367 €

na

57 855 291 €

v tom oblasť financovania:
8 630 867 €

A.2.1 Úrad samosprávneho kraja

15 333 608 €

A.2.2 Doprava
A.2.3 Kultúrne služby

2 966 854 €

A.2.4 Vzdelávanie

5 114 058 €

A.2.5 Sociálne zabezpečenie

2 455 980 €

A.3

Rozpočet finančných operácií
Príjmové finančné operácie upraviť

o + 33 991 367 €

na

45 491 367 €

Výdavkové finančné operácie upraviť

o

na

2 306 076 €

0€
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V tom:

A.4

Príjmy z transakcií s fin. aktívami a fin. pasívami

34 991 367 €

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci

-1 000 000 €

Rozpis kapitálových výdavkov
Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia.

A.5

Investičný plán PSK na rok 2020 (pripravované investičné akcie)
Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia.

Hlasovanie:
za: 57
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Prílohy č. 1, č. 2 tohto uznesenia:
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Príloha č. 1:
Rozpis kapitálových výdavkov
Názov organizácie

Názov investičnej akcie

FK

ZF

Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU

Suma
34 501 367 €

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

8 630 867 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019

6 424 204 €

Úrad PSK

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení - Výzva pre región
Upgrade virtualizačnej platformy IIS
Správa dát registra poskytovateľov sociálnych služieb a registra žiadateľov o finančný
modul
Redizajn WEB portálu

01.

RF

4 434 000 €

01.

RF

67 200 €

01.

RF

104 376 €

01.

RF

36 000 €

Implementácia súhrnného štatistického modulu OvZP pre zriaďovateľa

01.

RF

48 000 €

VLANizácia serverového rozsahu

01.

RF

28 800 €

Revitalizácia exteriéru budovy, vonkajších vstupov a parkoviska - PD
Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK na Námestí mieru 2 v Prešove (vrátane
PD, stavebného a autorského dozoru)
Systém pre pasportizáciu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja

01.

RF

48 332 €

01.

RF

640 925 €

01.

RF

100 000 €

Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany - úprava PD

04.5

RF

21 813 €

III/3635 (III/557 003) Malá Domaša - Detrík - úprava PD

04.5

RF

17 200 €

Bijacovce - Brezovica - úprava PD

04.5

RF

31 410 €

Rekonštrukcia mostného objektu 3450-049 v meste Prešov (Lesík delostrelcov) - PD

04.5

RF

40 000 €

Cesty v nevyhovujúcom a havarijnom stave v okrese Snina - PD

04.5

RF

38 400 €

II/533 Levoča - Spišská Nová Ves

Príprava projektov IROP:

04.5

RF

24 000 €

II/545 Kapušany - Fulianka
04.5
III/3440 (III/068 002) Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská), III/3440 (III/068 002
04.5
Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská) - úprava PD

RF

17 200 €

RF

5 042 €

Preložka cesty III/3146 - juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - spoločná 04.5
investícia s mestom Stará Ľubovňa (v tom nedočerpaná dotácia mesta Stará Ľubovňa
29 €)
04.5

RF

232 477 €

11H

29 €

RF

489 000 €

Rekonštrukcia Gymnázia, Strednej umeleckej školy a Hotelovej akadémie v Kežmarku
- PD
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Kapitálové výdavky roku 2020
Úrad PSK

Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení – Výzva predsedu PSK
a Mikroprogram PSK
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení - Výzva pre región
Softvérové vybavenie pre správu budov
Prepojenie systému Magma HCM so systémom SPIN na úrovni zaúčtovania miezd pre
OvZP (OF)
Načítanie bankových výpisov do iSPIN pre OvZP PSK

2 206 663 €
01.

41
112 200 €

01.

41

01.

RF

01.

RF

01.

RF

26 263 €

Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

01.

RF

211 800 €

Registratúra pre OvZP

01.

RF

240 000 €

Integrácia Crystal-Consulting do IIS PSK

01.

RF

36 000 €

Podávanie dotácií plne elektronicky

01.

RF

25 200 €

Elektronické spracovanie služobných ciest + CPT, manažment áut

01.

RF

35 000 €

HCM Magma Portál

01.

RF

19 200 €

397 800 €
258 000 €
47 200 €
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LAN Desk - správa PC licencie

01.

RF

18 000 €

Nové HW a SW vybavenie na základe novej architektúry 2020

01.

RF

630 000 €

Investičná príprava projektov v rámci Catching up I. a II.

01.

RF

150 000 €

Oblasť financovania: Doprava

15 333 608 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019
SÚC PSK

8 274 908 €

Rekonštrukcia mosta II/554-044 v obci Oľka, PD

04.5

RF

20 000 €

Stabilizácia zosuvu III/3099 Holumnica, PD

04.5

RF

20 000 €

Odstránenie bodovej závady na ceste III/3491 v obci Raslavice, PD

04.5

RF

15 000 €

Rekonštrukcia cesty III/3869 Krásny Brod - Roškovce, PD

04.5

RF

40 000 €

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 Podbanské - Spišská Belá, PD

04.5

RF

83 000 €

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred mestom Sabinov, PD

04.5

RF

5 000 €

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Giraltovce, PD

04.5

RF

10 000 €

Umývarka vozidiel na stredisku Poprad, PD

04.5

RF

10 000 €

Zateplenie administratívnej budovy na stredisku Kežmarok, PD

04.5

RF

5 000 €

Zateplenie administratívnej budovy SÚC PSK na stredisku Levoča, PD

04.5

RF

5 000 €

Sklad emulzie s technologickým zariadením na stredisku Poprad, PD

04.5

RF

5 000 €

Sociálno-prevádzková budova strediska Chminianska Nová Ves, PD

04.5

RF

10 000 €

Prevádzková budova s autoumývarkou vozidiel v správe oblasti Prešov, PD
04.5
Prestrešenie skládky chemického posypového materiálu a prestrešenie na vozidlo,
04.5
stredisko Hanušovce nad T., PD
Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba
04.5

RF

15 000 €

RF

5 000 €

RF

65 000 €

RF

1€

Odstránenie bodových závad na III/3177 Ražňany - Hermanovce - tech. štúdia
04.5
Rekonštrukcia križovatky pri železničnom priecestí cesty č. II/534 a II/537 Starý
04.5
Smokovec - PD
Rekonštrukcia úseku cesty III/3508 obec Koprivnica časť Dubie
04.5

RF

12 000 €

RF

10 081 €

RF

750 €

Rekonštrukcia cesty III/3482 Hrabské

RF

616 €

04.5

RF

300 000 €

04.5

131J

20 000 €

III/3497 Kružlov - obec

04.5

RF

2 695 €

III/3498 Hervartov - obec

04.5

RF

22 527 €

Rekonštrukcia mosta 3822-002 Prituľany na ceste III/3822 vrátane PD - HS

04.5

RF

13 518 €

III/3075 Poprad - Spišské Bystré

04.5

RF

5 922 €

III/3066 križovatka s cestou I/18 - Gánovce

04.5

RF

18 545 €

Prístrešok čerpacej stanice PHM stredisko Levoča

04.5

RF

30 171 €

III/3150 Plaveč - Andrejovka

04.5

131J

4 056 €

Sanácia zosuvu na ceste III/3523 Šarišské Čierne

04.5

RF

5 385 €

II/534 Poprad križ. I/18 D1 Poprad, Vysoké Tatry
04.5
Prestavba skládky chemického posypového materiálu oblasť Prešov, str. Nižná
04.5
Šebastová
II/575 Bukovce - Makovce, bodová závada
04.5

RF

1 676 €

RF

6 149 €

RF

4 569 €

III/3467 Chmeľov - obec

04.5

RF

2 098 €

II/558 Starina - Pod Velínom
Kúpa nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Kolbovce - pozemky v
celkovej výmere 12 135 m2 (uzn. Z PSK č. 63/2018 z 21.5.2018)
Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty III/3892 na úseku medzi obcami Stakčín a
Kalná Roztoka vrátane vypracovania PD
Stabilizácia cesty III/3335- Varhaňovce zosuv - I. etapa

04.5

RF

11 618 €

04.5

RF

1€

04.5

RF

18 967 €

04.5

RF

38 744 €

04.5

RF

147 456 €

Kúpa nehn. majetku z vlastníctva SR - Slovenská správa ciest, a to pozem. komunikácie
I/68 v dĺžke 0,515 km a pozemkov nachádzajúcich sa pod úsekom prevádzanej 04.5
komunikácie v k. ú. Lipany

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

04.5

11

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 - rekonštrukcia mosta 3491-011 za
04.5
obcou Fričkovce, vrátane PD
PD na realizáciu stavby "Rekonštrukcia cesty III/3862 - Radvaň nad Lab. - Oľka"
04.5

39 894 €

RF

15 000 €

Stabilizácia zosuvu na III/3138 Malý Lipník - vrátane PD

04.5

RF

20 000 €

Rekonštrukcia cesty II/554 - Kladzany vrátane odvodnenia cestného telesa

04.5

RF

15 000 €

Environmentálne opatrenia vypl. z legislatívy ŽP (záchytná nádrž a manipulačná plocha
04.5
nádrže PHM) - oblasť PP

RF

30 000 €

04.5

131J

10 300 €

04.5

RF

17 810 €

III/3460 Ruské Pekľany-hranica s KSK
SÚC PSK

131J

III/3535 Kožany - spojka
III/3179 Veľký Šariš - Medzany

04.5

131J

3 356 €

04.5

RF

61 303 €

04.5

131J

190 000 €

04.5

RF

78 617 €

Rekonštrukcia mosta 3533-028 Bardejov

04.5

RF

11 819 €

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

04.5

RF

18 000 €

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

04.5

RF

14 000 €

III/3830 Jankovce - spojka

04.5

131J

12 021 €

III/3869 Krásny Brod - Roškovce

04.5

131J

7 510 €

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

04.5

131J

57 313 €

III/3581 Šandal - Radoma

04.5

RF

5 364 €

Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník - Sulín - PD
Environmentálne opatrenia vypl. z legislatívy ŽP (ochrana vôd, nebezp. odpady, čerp.
stanica PHM a p. ) oblasť SK
Prístrešok na chemický posyp. materiál + vozidlo - str. Holčíkovce
Rekonštrukcia kotolne a opatrenia na zníženie energetickej náročnosti objektu SÚC
PSK, oblasť Humenné
Sklad emulzie s technologickým zariadením Lipany

04.5

RF

20 000 €

04.5

RF

108 174 €

04.5

RF

55 553 €

04.5

RF

17 722 €

04.5

RF

72 000 €

Výstavba mosta č. 3584-001 pred obcou Krušinec

Šmykom riadený nakladač (ŠRN) 1ks

04.5

RF

49 999 €

Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou vrátane PD

04.5

RF

341 908 €

Rekonštrukcia mosta č. 3541-01 Ladomirová

04.5

RF

174 467 €

04.5

RF

106 878 €

Stabilizácia cesty III/3110 Malá Franková

04.5

131J

34 000 €

Skládka CHPM na stredisku Bardejov - vrátane PD

04.5

RF

200 000 €

Skládka CHPM na stredisku Poprad - vrátane PD

04.5

RF

235 000 €

Skládka CHPM na stredisku Kežmarok - vrátane PD
04.5
MPV - Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 a rekonštrukcia mosta 3491-011
04.5
za obcou Fričkovce
MPV - III/3066 križovatka s cestou I/18 Gánovce
04.5

RF

150 000 €

RF

5 910 €

RF

10 000 €

MPV - SÚC PSK, oblasť Poprad - areál Poprad

04.5

RF

20 000 €

MPV - SÚC PSK, oblasť Prešov - areál Nižná Šebastová

04.5

RF

20 000 €

MPV - Rekonštrukcia mosta č. 3584-001 Krušinec
04.5
Geotechnický monitoring počas realizácie stavby Stabilizácia cesty III/3335 Varhaňovce
04.5
- zosuv

RF

22 815 €

RF

5 000 €

RF

5 000 €

04.5

RF

13 000 €

04.5

RF

5 000 €

Geotechnický monitoring po výstavbe Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty
04.5
III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny a Sukov
Geotechnický monitoring pred výstavbou Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou
Palota
Geodetický monitoring po výstavbe zosuvného územia na stavbe III/3892 Stakčín Kalná Roztoka
Geotechnický monitoring pred výstavbou: Stabilizácia zosuvov na ceste III/3635 Detrík
- Malá Domaša
Geotechnický monitoring pred výstavbou: III/3431 Záhradné - zosuv

04.5

RF

20 000 €

04.5

RF

13 000 €

Skúšky únosností zemín

04.5

RF

15 000 €
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Skúšky únosnosti konštrukčných vrstiev vozovky a meranie rovinatosti

04.5

RF

10 000 €

Skúšky na mostných konštrukciách

04.5

RF

5 000 €

Kontrolné skúšky asfaltových zmesí

04.5

RF

5 000 €

Kontrolné skúšky betónových zmesí

04.5

RF

5 000 €

III/3500 Koprivnica - Kochanovce

04.5

RF

12 047 €

III/3498 Kľušovská Zábava - Hervartov

04.5

RF

11 011 €

III/3080 Nová Lesná - prieťah

04.5

RF

5 055 €

III/3064 Batizovce - Gerlachov

04.5

RF

5 389 €

III/3464 Bajerov - Kvačany

04.5

RF

6 964 €

III/3177 Sabinov - Jarovnice

04.5

RF

14 185 €

III/3536 Hrabovčík - Rovné

04.5

RF

12 379 €

III/3499 Kružlov - Kríže

04.5

131J

23 449 €

III/3829 Baškovce - Černina

04.5

131J

135 000 €

III/3107 Toporec - Haligovce (SL)

04.5

131J

23 986 €

III/3212 Spišské Podhradie - Katúň

04.5

131J

11 779 €

III/3202 Ordzovany - križ. III/3216 Bijacovce

04.5

131J

6 439 €

III/3060 Tatranská Štrba - Štrba

04.5

131J

2 863 €

III/3070 Spišský Štiavnik - križ. III/3068

04.5

131J

2 328 €

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

04.5

131J

5 144 €

III/3446 Prešov - Tuhrina

04.5

131J

21 335 €

III/3452 Gregorovce - Demjata

04.5

131J

7 387 €

III/3458 Fulianka - spojka

04.5

131J

75 000 €

III/3462 Ľubovec - Klenov

04.5

131J

130 595 €

III/3193 Lipany - Krivany

04.5

131J

17 114 €

III/3889 Snina - prieťah

04.5

131J

8 715 €

III/3160 Čirč - spojka

04.5

131J

2 876 €

III/3146 Stará Ľubovňa - Jakubany

04.5

131J

7 134 €

III/3145 Chmeľnica - spojka

04.5

131J

4 115 €

III/3582 Stropkov - Bokša

04.5

131J

4 079 €

III/3582 Prieťah Baňa

04.5

131J

6 950 €

III/3577 Kolbovce - Soľník

04.5

131J

3 501 €

III/3583 Duplín - Potoky

04.5

131J

4 144 €

III/3530 Mestisko - Svidník

04.5

131J

7 856 €

III/3537 Kapišová - Kružlová

04.5

131J

12 204 €

III/3543 Hunkovce - Korejovce

04.5

131J

13 048 €

III/3614 Zámutov

04.5

131J

29 994 €

III/3630 Vavrinec

04.5

131J

12 313 €

Zavedenie mzdového programu Magma

04.5

RF

14 584 €

III/3078 Podspády - št. hr. PL-SR (Jurgów)

04.5

RF

40 000 €

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

04.5

RF

518 392 €

Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002

04.5

RF

330 182 €

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

04.5

RF

668 155 €

II/546 Prešov - Klenov - odvodnenie cestného telesa

04.5

RF

11 099 €

II/545 Janovce - Kľušov - odvodnenie cestného telesa

04.5

RF

25 876 €

II/545 Kapušany - Fulianka

04.5

RF

22 994 €

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

04.5

RF

11 652 €

II/534 Poprad - Starý Smokovec
Rekonštrukcia cesty III/3493 Janovce - križ. ciest III/3493 a 3491
III/3552 Belejovce - otočisko vozidiel ZÚ

04.5

RF

21 261 €

04.5

RF

51 336 €

04.5

131J

95 000 €

04.5

RF

2 097 €
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III/3537 Vápeník - otočisko vozidiel ZÚ
III/3533 Giraltovce - Brezov

04.5

RF

2 668 €

04.5

RF

33 501 €

III/3517 Bardejovská Nová Ves - Andrejová

04.5

131J

21 915 €

III/3499 Kríže - Kružlov

04.5

RF

9 784 €

III/3497 Richvald - obec

04.5

RF

1 285 €

III/3502 Marhaň - Koprivnica

04.5

RF

25 000 €

III/3832 Humenné - Porúbka

04.5

RF

22 213 €

III/3820 Nižná Sitnica - Vyšná Sitnica

04.5

131J

9 595 €

III/3210 Priepust na ceste III/3210 Lúčka

04.5

RF

5 000 €

III/2343 stav. - bezp. opatrenia Lučivná

04.5

131J

8 508 €

III/3446 Styková križovatka cesty III/3446 s MK Záborské, vrátane PD

04.5

RF

5 000 €

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

04.5

RF

5 213 €

III/3462 Ľubovec - Klenov

04.5

RF

75 609 €

III/3464 Bajerov - Kvačany

04.5

RF

1 774 €

III/3325 Šarišské Bohdanovce

04.5

RF

1 565 €

III/3445 Drienov - Lemešany

04.5

RF

135 000 €

Rekonštrukcia križovatky ciest III/3446 a III/3443 v obci Záborské, vrátane PD

04.5

RF

5 000 €

III/3174 Bodovce - Ratvaj

04.5

RF

3 440 €

III/3193 Brezovica - prieťah obce

04.5

131J

5 551 €

III/3171 Krásna Lúka - Bajerovce

04.5

RF

10 583 €

III/3193 Lipany - Tichý Potok

04.5

RF

15 000 €

III/3128 Stará Ľubovňa - Litmanová

04.5

131J

7 870 €

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

04.5

RF

6 154 €

III/3614 Čaklov - Zámutov

04.5

RF

5 643 €

III/3626 Sečovská Polianka - Cabov

04.5

RF

II/554 Poša

04.5

RF

3 140 €
1 038 €

III/3617 križ. I/18 - III/3617 železničné priecestie

04.5

RF

5 070 €

Skládka chemického posypového materiálu - cestmajsterstvo Tatranská Štrba

04.5

RF

15 000 €

Sklad emulzie na cestmajsterstve Poprad

04.5

RF

75 000 €

Vodovod a kanalizácia Lipany

04.5

RF

5 295 €

Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia

04.5

RF

10 000 €

Vzduchotechnika a rekonštrukcia soc. hyg. zariadení v AB Riaditeľstva SÚC PSK

04.5

RF

29 823 €

Finišér

04.5

RF

200 000 €

Valec - 2 ks

04.5

RF

202 690 €

Fréza

04.5

RF

208 342 €

Podvalník - 2 ks

04.5

RF

60 000 €

Sklápač 16 t - 2 ks

04.5

RF

180 000 €

Nadstavba na asf. postrek

Asfaltérska čata

04.5

RF

70 000 €

Technická štúdia a Dokumentácia na územné rozhodnutie stavby "III/3622
04.5
Severozápadný obchvat Vranova s napojením na cestu I/18

RF

60 000 €

Rekonštrukcia cesty III/3523 Smilno - Šarišské Čierne

04.5

RF

10 000 €

Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce

04.5

RF

5 000 €

Kosačky pod zvodidlá (2 ks)

04.5

RF

50 000 €

Šmykom riadený nakladač s frézou na asfalt

04.5

RF

65 000 €

Rekonštrukcia mosta č. 3193-004 cez miestny potok v obci Krivany
04.5
Kúpa pozemkov v k. ú. Bajerov z vlastníctva obce Bajerov (uznesenie Z PSK č.
04.5
241/2019 zo 14. zasadnutia Z PSK konaného dňa 17.6.2019)
III/3179 Rekonštrukcia križ. Veľký Šariš III/3179 s MK - pod hradom, odkúpenie PD
04.5

RF

9 408 €

RF

1€

RF

1€
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Svetelná signalizačná križovatka ciest III/3179 Veľký Šariš - III/3451 Kanaš s cestou I/68 04.5

RF

4 999 €

Univerzálna vysprávková nadstavba pre realizáciu opráv ciest tryskovou metódou

04.5

RF

75 000 €

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice, PD

04.5

RF

10 000 €

Kúpa pozemkov v k. ú. Prešov a Solivar z vlastníctva mesta Prešov

04.5

RF

12 €

Valník 7-miestny

04.5

RF

75 000 €

Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné
04.5
Zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na
04.5
objektoch, rekonštrukcia kotolne a rozvodov ÚK - stredisko Vranov nad Topľou
Rekonštrukcia plošných deformácií na ceste III/3533 okr, hr. SK/BJ
04.5

RF

430 000 €

RF

53 000 €

RF

17 745 €

Odstránenie HS cesty III/3083 Tatranské Matliare - Veľká Lomnica

04.5

RF

99 600 €

Rekonštrukcia cesty II/554 Repejov - okr. hr. Stropkov

04.5

RF

5 142 €

II/559 Borov - prieťah

04.5

RF

2 495 €

Prieťah Valentovce III/3864, okres Medzilaborce

04.5

RF

1 371 €

II/558 Stakčín - VN Starina

04.5

RF

1 959 €

III/3886 Uličské Krivé - prieťah

04.5

RF

4 327 €

II/559 Udavské, žel. stanica - križ. Veľopolie

04.5

RF

515 €

II/554 Košarovce - Nižná Sitnica

04.5

RF

3 780 €

Kapitálové výdavky roku 2020
Rekonštrukcia mosta M1402 v km 23,184 cez potok pri odbočke do obce Jalová, PD

7 058 700 €
04.5

RF

15 000 €

Rekonštrukcia mosta M3582 (č. 543029-001) cez potok Vesné, Šarišské Jastrabie, PD 04.5

RF

10 000 €

Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka, PD

04.5

RF

20 000 €

Rekonštrukcia mosta M5112 cez bezmenný potok pred obcou Ulič, PD

04.5

RF

10 000 €

Rekonštrukcia mosta M5833 (č. 68_049) nad železničnou traťou a MK v meste Prešov,
04.5
PD

RF

30 000 €

Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-007, PD

04.5

RF

25 000 €

Odpočívadlá a ostatné spevnené plochy na ceste II/537, PD

04.5

RF

70 000 €

Inžinierska činnosť pre prípravu stavby "Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
04.5
II/537"

RF

45 000 €

Rekonštrukcia križovatky na ceste I/68 a III/3154 Pusté Pole, PD

04.5

RF

10 000 €

Odstránenie bodových závad na ceste III/3182, Sabinov - Červená Voda, PD

04.5

RF

30 000 €

Odstránenie bodových závad na ceste III/3500 Lukavica, PD

04.5

RF

30 000 €

Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111 Matiašovce, PD

04.5

RF

10 000 €

Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj

04.5

RF

200 000 €

Rekonštrukcia mosta III/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom

04.5

RF

100 000 €

Rekonštrukcia mosta M4415 (č. 542003-002) cez Frankovský potok za obcou Veľká
04.5
Franková

RF

200 000 €

Rekonštrukcia cesty II/546 Prešov - Klenov

04.5

RF

185 000 €

Rekonštrukcia cesty II/545 Kapušany - Raslavice

04.5

RF

200 000 €

Rekonštrukcia cesty II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

04.5

RF

175 000 €

Rekonštrukcia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec

04.5

RF

190 000 €

Rekonštrukcia cesty II/545 Janovce - Kľušov

04.5

RF

200 000 €

Stavebno-technický dozor pri rekonštrukciách ciest a mostov

04.5

RF

75 000 €

Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Humenné, PD 04.5

RF

10 000 €
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Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Chminianska
04.5
Nová Ves, PD
Rekonštrukcia administratívnych budov AB1 a AB2 oblasti Prešov, PD
04.5

SÚC PSK

RF

15 000 €

RF

15 000 €

Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží na cestmajsterstve Spišská Stará Ves,
04.5
PD

RF

15 000 €

Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na cestmajsterstve
04.5
Vranov nad Topľou, vrátane PD

RF

10 000 €

Enviromentálne opatrenia vypl. z legislatívy ŽP (ochrana vôd, nebez. odpady, čerp.
04.5
stanica PHM a p.) – oblasť SK (dofinancovanie)

RF

46 000 €

Skládka CHPM na stredisku Bardejov - vrátane PD (dofinancovanie)

04.5

RF

95 000 €

Prístrešok čerpacej stanice PHM – stredisko Levoča (dofinancovanie)

04.5

RF

78 000 €

Skládka chemického posypového materiálu na stredisku Poprad, PD (dofinancovanie)

04.5

RF

55 000 €

Skládka chemického
(dofinancovanie)

04.5

RF

35 000 €

Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Tatranská
04.5
Štrba

RF

200 000 €

Výstavba sociálno-prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Chminianska Nová Ves

04.5

RF

210 000 €

Kanalizácia areálu cestmajsterstva Lipany

04.5

RF

215 000 €

Rekonštrukcia administratívnych budov AB1 a AB2 oblasti Prešov

04.5

RF

200 000 €

Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve Stará Ľubovňa 04.5

RF

300 000 €

Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží na cestmajsterstve Spišská Stará Ves

04.5

RF

90 000 €

Posypové vozidlo s radlicou a vyklápacou korbou - 9 ks

04.5

RF

2 070 000 €

Zálievková súprava

04.5

RF

73 000 €

Čelný nakladač - 5 ks

04.5

RF

480 000 €

Nákladné motorové vozidlo - valník s hydraulickou rukou 7 t - 3 ks

04.5

RF

160 000 €

Úžitkové vozidlo valník do 3,5 t - 9 ks

04.5

RF

225 000 €

Signalizačné vozíky - 3 ks

04.5

RF

36 000 €

Referentské vozidlo - 3 ks

04.5

RF

45 000 €

Bariérová kosačka - 5ks

04.5

RF

275 000 €

Geodetické zariadenie - GNSS (GPS)

04.5

RF

12 000 €

Geodetické zariadenie - Totálna stanica (jednomužný set)

04.5

RF

20 000 €

Systém na elektronické verejné obstarávanie

04.5

RF

4 500 €

Automatizovaná správa registratúry a cestovných príkazov

posypového

materiálu

na

stredisku

Kežmarok,

PD

04.5

RF

112 200 €

Prechod na spôsob evidencie oddeleného účtovníctva od rozpočtu, zavedenie
04.5
evidencie žiadaniek a ich schvaľovanie

RF

88 000 €

Automatizované zverejňovanie dokladov z ekonomického informačného systému

04.5

RF

7 000 €

Výpočtová technika a príslušenstvo

04.5

RF

32 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Bardejov

04.5.

111

-561 000 €

III/3523, Šarišské Čierne

04.5.

111

96 000 €

III/3533, Marhaň

04.5.

111

140 000 €

III/3485, Tarnov - Gaboltov

04.5.

111

85 000 €

III/3491, Fričkovce

04.5.

111

90 000 €

III/3520, Varadka - Vyšná Polianka

04.5.

111

150 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Humenné

04.5.

111

-310 000 €

Rozpis úverových zdrojov (schválené uznesením Z PSK č. 348/2019)

16

SÚC PSK

III/3832, Humenné - Porúbka

04.5.

111

310 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Kežmarok

04.5.

111

-258 000 €

III/3097, Kežmarok - Stráne pod Tatrami

04.5.

111

98 000 €

III/3102, Stará Lesná – hr. okr. Kežmarok

04.5.

111

160 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Levoča

04.5.

111

-244 000 €

III/3205, križ. III/3204 - Pavľany

04.5.

111

244 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Medzilaborce

04.5.

111

-96 000 €

III/3846, okr. hr. Humenné - Zbojné

04.5.

111

96 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Poprad

04.5.

111

-292 000 €

III/3083, Tatranské Matliare - Veľká Lomnica

04.5.

111

100 000 €

III/3082, Poprad - Poprad letisko

04.5.

111

192 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Prešov

04.5.

111

-594 000 €

III/3179, Ostrovany - Medzany

04.5.

111

140 000 €

III/3432, Nižná Šebastová - Podhradík

04.5.

111

304 000 €

III/3451, Kanaš - spojka

04.5.

111

150 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Sabinov

04.5.

111

-304 000 €

III/3193, Lipany - Krivany

04.5.

111

100 000 €

III/3179, Ostrovany - Medzany

04.5.

111

180 000 €

III/3189, Lipany - Lúčka

04.5.

111

24 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Snina

04.5.

111

-175 000 €

III/3892, Kalná Roztoka - spojka na cestu I/74

04.5.

111

110 000 €

III/3887, Hostovice - Osadné

04.5.

111

65 000 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stará Ľubovňa

04.5.

111

-294 000 €

III/3152, Hrad - spojka na cestu I/68

04.5.

111

229 500 €

III/3154, Pusté Pole - spojka na cestu I/68

04.5.

111

64 500 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Stropkov

04.5.

111

-227 000 €

III/3581, Stropkov - Šandal

04.5.

111

16 000 €

III/3572, Vyšný Hrabovec - spojka na cestu I/15

04.5.

111

121 400 €

III/3575, Kolbovce - Jakušovce

04.5.

111

89 600 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Svidník

04.5.

111

-320 000 €

III/3554, Dubová - Cigla

04.5.

111

114 900 €

III/3536, Hrabovčík - Rovné

04.5.

111

120 000 €

III/3543, Hunkovce - Šarbov

04.5.

111

85 100 €

Rekonštrukcia ciest III. triedy v okrese Vranov nad Topľou

04.5.

111

-325 000 €

III/3637, Vyšný Kazimír - Sedliská

04.5.

111

100 000 €

III/3604, Petrovce - Hanušovce nad Topľou

04.5.

111

145 000 €

III/3670, Ruská Voľa - Matiaška

04.5.

111

80 000 €

Oblasť financovania: Kultúrne služby

2 966 854 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019

1 414 629 €

Divadlo
Jonáša
Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch - 3. - 5. etapa
Záborského v Prešove

08.

RF

15 695 €

Divadlo
Jonáša
Rekonštrukcia námestia a spevnených plôch - 1. a 2. etapa
Záborského v Prešove

08.

RF

23 154 €

Krajské múzeum Prešov Rekonštrukcia múzea - PD

08.

RF

44 440 €

Krajské múzeum Prešov Obnova objektu Múzeum Hanušovce n. T.

08.

RF

72 918 €
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Podduklianske osvetové
Prístavba objektu
stredisko
Hornozemplínske
osvetové
stredisko Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy
Vranov n. T.

08.

RF

24 864 €

08.

RF

366 552 €

Krajské múzeum Prešov Zníženie energetickej náročnosti - Rákociho palác, Hlavná, Prešov

08.

RF

225 000 €

Vihorlatské
Humenné

08.

RF

49 541 €

08.

RF

91 948 €

08.

RF

3 472 €

08.

RF

150 000 €

08.

RF

27 000 €

Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej sály

08.

RF

201 700 €

Rekonštrukcia a modernizácia budovy POS

08.

RF

15 345 €

Nákup motorového vozidla (pick-up)

08.

RF

19 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

08.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

08.

RF

30 000 €

Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a wifi siete v objektoch Šarišskej galérie

08.

RF

38 000 €

múzeum Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - II. etapa - dofinancovanie dotácie MK
SR

Ľubovnianske múzeum Rekonštrukcia hradu - obnova Paláca Lubomirskych II. etapa
hrad Stará Ľubovňa
Vihorlatské
múzeum
Humenné
Podtatranské múzeum
Poprad
Divadlo
Jonáša
Záborského v Prešove
Hvezdáreň
a
planetárium Prešov
Podduklianske osvetové
stredisko
Podduklianske osvetové
stredisko
Okresná knižnica D.
Gutgesela Bardejov
Múzeum
moderného
umenia Andyho Warhola
Medzilaborce
Šarišská
Prešove

galéria

v

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - II. etapa (stavebný dozor)
Kniežacia hrobka z Popradu - výstavné prvky a mobiliár špecializovanej expozície
(vitríny, pódiá, panely a ďalšie)
Realizácia osadenia zvislej hydroizolácie Historickej budovy DJZ z dvora PKO (vrátane
PD)

Kapitálové výdavky roku 2020
Vihorlatské
múzeum
Humenné
Vihorlatská hvezdáreň
Humenné
Šarišská galéria Prešov
Okresná knižnica D.
Gutgesela v Bardejove
Šarišská galéria Prešov
Krajské múzeum Prešov
Okresná knižnica D.
Gutgesela Bardejov
Vihorlatská
knižnica
Humenné
Knižnica J. Henkela
Levoča
Podtatranská knižnica
Poprad
Krajská knižnica P.O.
Hviezdoslava v Prešove
Ľubovnianska knižnica
Stará Ľubovňa
Podduklianska knižnica
Svidník
Hornozemplínska
knižnica Vranov n. .
Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku

1 552 225 €

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa

08.

RF

1 050 000 €

Nákup pozemkov

08.

RF

6 200 €

Požiarne dvere
Okresná knižnica Dávida Gutgesela stavebné úpravy a vybudovanie nových sociálnych
zariadení
Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže a wifi siete v objektoch Šarišskej galérie dofinancovanie

08.

RF

10 920 €

08.

RF

140 000 €

08.

RF

6 105 €

Hanušovce n. T. - Kaštieľ - PD na obnovu zvoncovitých striech a výzdoby (stavebnotechnický prieskum, statika, stavebno-technická časť, zameranie)

08.

RF

18 000 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

12 100,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

11 260,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

5 260,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

15 360,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

24 670,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

10 000,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

9 150,00 €

Nový knižnično-informačný systém

08.

RF

12 200,00 €

Nákup hnuteľného majetku - výstavný program do prístavby POS

08.

RF

32 000 €
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Krajské múzeum Prešov
Hvezdáreň
a
planetárium Prešov
Divadlo
Jonáša
Záborského v Prešove
Podduklianske osvetové
stredisko vo Svidníku
Ľubovnianske múzeum hrad Stará Ľubovňa
Krajská knižnica P.O.
Hviezdoslava v Prešove

Hanušovce n. T. - Kaštieľ - PD na obnovu interiéru + výskumy (reštaurátorský výskum,
architektonicko-historický výskum, zameranie, realizačný projekt, sanácia)

08.

RF

45 000 €

Zakúpenie prístrojového vybavenia do planetária

08.

RF

25 000 €

Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy Nového divadla - projektová
dokumentácia

08.

RF

72 000 €

Nákup pozemkov

08.

RF

7 000 €

Nákup 9-miestneho osobného automobilu

08.

RF

25 000 €

Rekonštrukcia priestorov budovy, Slovenská ulica č. 18 - PD

08.

RF

15 000 €

Oblasť financovania: Vzdelávanie

5 114 058 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019

2 741 573 €

Hotelová
Humenné

akadémia

SPŠ strojnícka Prešov
Hotelová
Prešov
Hotelová
Prešov

Oplotenie školského areálu

09.

RF

31 100 €

Zateplenie a úprava fasády školy

09.

RF

44 507 €

09.

RF

47 100 €

09.

RF

88 240 €

akadémia Spracovanie investičného zámeru - štúdie nového využitia priestorov športovej haly a
vypracovanie PD pre Zmenu užívania stavby
akadémia Rekonštrukcia a zateplenie administratívnej budovy školy vrátane recepcie a
vnútorného vybavenia

Gymnázium Lipany

09.

RF

2 741 €

Stredná zdravotnícka
Výstavba telocvične so spojovacou chodbou a parkoviskom
škola, Poprad

Budova pri SOŠ - rekonštrukcia vstupného objektu

09.

RF

1 097 000 €

SOŠ technická Prešov

Zateplenie školského internátu

09.

RF

152 607 €

Spojená škola Svidník

Rekonštrukcia telocvične Spojenej školy vo Svidníku

09.

RF

230 188 €

Rekonštrukcia spadnutého plota

09.

RF

29 020 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (pick-up)

09.

RF

19 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

Škola
umeleckého
Nákup motorového vozidla (combi)
priemyslu Kežmarok

09.

RF

16 000 €

SOŠ Stará Ľubovňa

09.

RF

16 000 €

09.

RF

16 000 €

09.

RF

16 000 €

Spojená škola Bijacovce Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

SOŠ obchodu a služieb
Nákup motorového vozidla (combi)
Humenné

09.

RF

16 000 €

SOŠ Snina

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

SOŠ dopravná Prešov

Nákup motorového vozidla (9-miestne)

09.

RF

30 000 €

SOŠ Vranov nad Topľou Nákup motorového vozidla (combi)

09.

RF

16 000 €

Hotelová
Prešov

09.

RF

30 000 €

Hotelová
akadémia
Prešov
SOŠ elektrotechnická
Poprad - Matejovce
SOŠ polytechnická A.
Warhola Medzilaborce
SOŠ remesiel a služieb
Poprad
SOŠ technická Stará
Ľubovňa
SOŠ
polytechnická
Humenné
SOŠ gastronómie
služieb Prešov

a

Nákup motorového vozidla (combi)

SOŠ agropotravinárska
Nákup motorového vozidla (combi)
a technická Kežmarok
SOŠ drevárska Vranov
Nákup motorového vozidla (combi)
nad Topľou

akadémia

Nákup motorového vozidla (9-miestne)
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SOŠ drevárska Vranov
Odstránenie statickej poruchy
nad Topľou

09.

RF

8 520 €

SOŠ drevárska Vranov
Zateplenie obvodového plášťa budovy školských dielní
nad Topľou

09.

RF

124 275 €

Spojená škola Bardejov

09.

RF

60 000 €

09.

RF

180 000 €

09.

RF

49 920 €

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

09.

RF

1 116 €

Škola
umeleckého Zateplenie strešného a obvodového plášťa budovy telocvične vr. projektovej
priemyslu Prešov
dokumentácie

09.

RF

11 600 €

SZŠ Prešov

Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD

09.

RF

7 400 €

Spojená škola Svidník

Rekonštrukcia kotolne

09.

RF

40 000 €

Rekonštrukcia telocvične - PD

09.

RF

19 000 €

Rekonštrukcia školského internátu a priestorov školy - PD

09.

RF

24 600 €

Rekonštrukcia teplovodu a ležatých rozvodov ÚK a TÚV v objekte SOŠ, Garbiarska 1,
Kežmarok

09.

RF

50 000 €

SOŠ
(Garbiarska1) Rekonštrukcia havarijného stavu vstupného chodníka do budovy teoretického
Kežmarok
vyučovania a kanalizačných rozvodov na ul. MUDr. Alexandra 56

09.

RF

37 136 €

Gymnázium
J.F.
Sanácia budovy - PD
Rimavského Levoča

09.

RF

25 000 €

SOŠ technická Prešov

09.

RF

12 403 €

Spojená škola Bijacovce Rekonštrukcia telocvične - PD

09.

RF

20 000 €

SOŠ
Levoča

09.

RF

5 100 €

Trativod na dažďovú vodu

SOŠ gastronómie a
Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie
služieb Prešov
Stredná zdravotnícka
Výstavba terasy na I. poschodí školského internátu a zastrešenie horného balkóna
škola Humenné
SPŠ technická Bardejov

Gymnázium
J.F.
Rimavského Levoča
Obchodná
akadémia
Humenné
SOŠ
(Garbiarska1)
Kežmarok

Zateplenie školského internátu - dofinancovanie

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

Kapitálové výdavky roku 2020

2 372 485 €

SOŠ agropotravinárska
Kúpa pozemkov v k. ú. Rakúsy, parc. č. 437/5
a technická Kežmarok

09.

RF

16 335 €

SOŠ agropotravinárska
Kúpa pozemkov v k. ú. Rakúsy, par. č. 437/4, 446
a technická Kežmarok

09.

RF

36 000 €

SPŠ Svidník

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre mužov a ženy v budove Klubu mladých pri SPŠ
Svidník (malá telocvičňa)

09.

RF

53 000 €

SOŠ technická Poprad

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy -1. a 2. poschodie

09.

RF

185 000 €

Škola
umeleckého Zateplenie strešného a obvodového plášťa budovy telocvične vr. projektovej
priemyslu Prešov
dokumentácie - dofinancovanie

09.

RF

184 100 €

SOŠ technická Stará
Rekonštrukcia svetlíkov
Ľubovňa

09.

RF

40 000 €

Gymnázium arm. gen. L.
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacích telies
Svobodu Humenné

09.

RF

70 000 €

Gymnázium L. Stockela
Rekonštrukcia telocvične
Bardejov

09.

RF

170 000 €

Škola v prírode Detský
Požiarne schody
raj

09.

RF

12 600 €

Stredná zdravotnícka
Rekonštrukcia zborovne
škola Prešov

09.

RF

25 000 €

Gymnázium P. O.
Rekonštrukcia strechy telocvične
Hviezdoslava Kežmarok

09.

RF

215 000 €
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SOŠ (Garbiarska
Kežmarok

1) Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie budovy teoretického vyučovania na ul.
MUDr. Alexandra 56 v Kežmarku

SOŠ (Garbiarska
Kežmarok

1)

Gymnázium
J.
Raymana Prešov

A.

09.

RF

215 000 €

Rekonštrukcia vnútorných stropov SOŠ Garbiarska 1

09.

RF

215 000 €

Biologická učebňa

09.

RF

81 500 €

Hotelová akadémia J. Rekonštrukcia kotolne
Andraščíka Bardejov

09.

RF

16 000 €

SOŠ podnikania Prešov Rekonštrukcia a modernizácia hygienického zariadenie (sprchy pri telocvični)

09.

RF

15 950 €

SOŠ Vranov n. T.

09.

RF

30 000 €

09.

RF

264 300 €

09.

RF

40 000 €

09.

RF

169 000 €

09.

RF

190 000 €

09.

RF

35 000 €

SPŠ technická Bardejov Bezbariérový vstup a úprava vchodu do budovy

09.

RF

25 000 €

Spojená škola Bijacovce Rekonštrukcia a modernizácia plynovej kotolne K1

09.

RF

35 000 €

SOŠ technická Prešov

09.

RF

15 000 €

Gymnázium arm. gen. L.
Rekonštrukcia parkoviska - PD
Svobodu Humenné

09.

RF

6 000 €

SPŠ technická Bardejov Sanácia suterénu - PD

09.

RF

12 700 €

Rekonštrukcia a modernizácia odbornej učebne Marína

SOŠ drevárska Vranov
Rekonštrukcia strechy telocvične, stolárskych dielní a skladu
nad Topľou
SOŠ hotelová, Vysoké
Rekonštrukcia priestorov školy
Tatry
SOŠ
technická
Rekonštrukcia strechy telocvične
Humenné
Obchodná
akadémia
Rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacej sústavy
Prešov
Gymnázium Lipany

Zateplenie 3NP v hlavnej budove

Modernizácia trafostanice - výmena výkonových ističov (deinonóv) NN

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie

2 455 980 €

Nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2019

1 071 951 €

CSS Slnečný dom Rekonštrukcia a vybavenie budovy na Hlavnej 58, Prešov, za účelom sociálneho
Prešov
podnikania
CSS
CLEMENTIA
Projektová dokumentácia a vybudovanie ZPB pre prijímateľov sociálnej služby
Ličartovce

10.

RF

60 000 €

10.

RF

200 000 €

DpS Stará Ľubovňa

Realizácia zateplenia obvodového a strešného plášťa Pavilónu A a C vrátane
projektovej dokumentácie

10.

RF

367 048 €

CSS Ametyst Tovarné

Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia podporovaného bývania

10.

RF

194 370 €

DSS Giraltovce

Pavilóny A, B - výmena otvorových konštrukcii, zatepl. obvodového a strešného plášťa,
odstránenie syst. porúch na objektoch- ELENA- II. etapa

10.

RF

82 427 €

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla - combi 4x4

10.

RF

19 000 €

Domov v Poloninách
Nákup motorového vozidla - combi
Nová Sedlica

10.

RF

16 000 €

CSS Dúbrava

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

16 000 €

Nákup motorového vozidla - combi

10.

RF

ZSS Jasoň
Stará Ves

Spišská

DSS Sabinov
CSS
Dúhový
Kalinov

sen

DSS sv. Jána z Boha
Spišské Podhradie
CSS
GARDEN
Humenné
CSS
Dúhový
sen
Kalinov

Výmena a zateplenie strechy objektu CSS Garden Humenné

10.

RF

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

10.

RF

DSS Jabloň

Bezbariérový prístup - oceľová rampa

10.

RF

16 000 €
41 000 €
11 436 €
410 €
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ZSS Egídius Bardejov

Napojenie a otváranie okien na EPS

10.

RF

CSS Kežmarok

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

10.

RF

Kapitálové výdavky roku 2020

14 125 €
2 135 €
1 384 029 €

DSS Giraltovce

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

10.

RF

357 597 €

DpS Stará Ľubovňa

Dorozumievacie zariadenie sestra - pacient

10.

RF

167 860 €

CSS Kežmarok

Rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorných priestorov 1. poschodia CSS - budovy v
Ľubici.

10.

RF

69 600 €

DSS Jabloň

Zateplenie fasády - ubytovací objekt

10.

RF

51 083 €

Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné

10.

RF

39 000 €

Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné

10.

RF

178 000 €

Senior dom Svida

Projektová dokumentácia, rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná
ubytovacia budova SO1

10.

RF

155 600 €

DpS Stará Ľubovňa

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu a modernizáciu Pavilónu B

10.

RF

25 000 €

10.

RF

45 000 €

10.

RF

60 000 €

10.

RF

3 700 €

CSS
Humenné
CSS
Humenné

GARDEN
GARDEN

CSS Slnečný dom
Rekonštrukcia kúpeľní a WC v DSS a ZPB Hanušovce n/Topl'ou
Prešov
ZSS
DOTYK
Rekonštrukcia vzduchotechniky-kuchyňa
Medzilaborce
DSS sv. Jána z Boha
Klimatizácia do skladu potravín
Spišské Podhradie
ZSS Egídius Bardejov

Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS, ul.29. Augusta 4

10.

RF

51 069 €

DSS Sabinov

Vodná stavba - vykopanie studne v areáli DSS

10.

RF

6 900 €

CSS Dúbrava

Výstavba novej budovy - PD

10.

RF

5 000 €

DSS Legnava

Bezbariérová kúpeľňa

10.

RF

10 515 €

Domov v Poloninách Rekonštrukcia a modernizácia - inštalácia elektrickej vstupnej brány a signalizačného
Nová Sedlica
systému

10.

RF

3 200 €

DpS Stará Ľubovňa

Projektová dokumentácia na odvetranie kuchyne s rekuperáciou

10.

RF

7 000 €

DpS Stará Ľubovňa

Projektová dokumentácia na dvojgaráž

10.

RF

1 200 €

Realizácia kamerového systému

10.

RF

3 343 €

Prístrešok terasy

10.

RF

7 366 €

CSS
CLEMENTIA
Ličartovce
CSS
CLEMENTIA
Ličartovce
CSS
Domov
pod
Tatrami Batizovce
ZSS Egídius Bardejov

Veľkokapacitná práčka

10.

RF

12 000 €

Nákup výškovo nastaviteľnej ošetrovateľskej vane - 3ks

10.

RF

30 649 €

CSS Vita vitalis Prešov

Nákup - Sprchovacie ležadlo - vozík, elektrická verzia (CAREVO)

10.

RF

8 000 €

DSS Giraltovce

Elektrický sporák

10.

RF

2 900 €

DSS Stropkov

Nákup Profesionálna práčka

10.

RF

13 548 €

CSS
CLEMENTIA
Nákup konvektomatu
Ličartovce

10.

RF

14 000 €

DSS Brezovička

Automatická práčka

10.

RF

11 424 €

DSS Sabinov

Profesionálna práčka

10.

RF

8 100 €

10.

RF

7 000 €

10.

RF

4 271 €

10.

RF

5 200 €

10.

RF

8 000 €

ZSS
DOTYK
Profesionálna priemyselná práčka
Medzilaborce
CSS
Dúhový
sen
Nákup prevádzkových strojov a zariadení - korýtkový žehlič do práčovne
Kalinov
DSS sv. Jána z Boha
Elektrická panvica 125 l, elektrické vyklápanie
Spišské Podhradie
CSS Kežmarok

Nákup drevenej dvojgaráže
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ZSS Egídius Bardejov

Nákup profesionálnej práčky 14-16 kg

10.

RF

10 904 €
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Príloha č. 2:
Investičný plán PSK na rok 2020

Názov organizácie

Názov investičnej akcie

FK

Investičný plán za všetky oblasti financovania SPOLU

13 679 343 €

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja
Úrad PSK

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

2 500 000 €
08.

Oblasť financovania: Doprava
SÚC PSK

Suma

2 500 000 €
7 441 300 €

Rekonštrukcia mosta č. 3509-002 most cez rieku Topľa za obcou
Marhaň

04.5

500 000 €

Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188 - 002

04.5

469 300 €

Rekonštrukcia mosta č. 3108-005, Jezersko

04.5

500 000 €

Rekonštrukcia mosta č. 3581-002, cez rieku Ondava za mestom
Stropkov

04.5

1 000 000 €

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy

04.5

3 000 000 €

Rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov, PD
Rekonštrukcia prevádzkovej budovy na cestmajsterstve Giraltovce,
PD
Enviromentálne opatrenia v areáli cestmajsterstva Giraltovce, PD

04.5

10 000 €

04.5

5 000 €

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia podláh garáží cestmajsterstva Bardejov, PD

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia oplotenia cestmajsterstva Bardejov, PD

04.5

5 000 €

Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné ,
PD

04.5

10 000 €

Odkanalizovanie objektu cestmajsterstva Stakčín, PD

04.5

10 000 €

Rekonštrukcia spevnených plôch na cestmajsterstve Poprad, PD

04.5

20 000 €

Výstavba umyvárky vozidiel cestmajsterstva Poprad, PD

04.5

15 000 €

Výstavba garáží na cestmajsterstve Poprad, PD

04.5

20 000 €

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Kežmarok, PD

04.5

10 000 €

Výstavba skládka inertného materiálu na cestmajsterstve Poprad, PD

04.5

10 000 €

Odkanalizovanie spevnenej plochy cestmajsterstva Levoča, PD

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Tatranská Štrba, PD

04.5

10 000 €

Výstavba garáží pre parkovanie nákladných vozidiel a mechanizácie
na cestmajsterstve Záborské, PD

04.5

10 000 €

04.5

20 000 €

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

15 000 €

04.5

10 000 €

04.5

15 000 €

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy N. Šebastová, PD
Výstavba garáží pre parkovanie vozidiel na cestmajsterstve Nižná
Šebastová, PD
Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v
Chminianskej Novej Vsi, PD
Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v Lipanoch,
PD
Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve
Chminianska Nová Ves, PD
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch prevádzkového dvora
oblasti Prešov, PD
Výstavba prístreškov na parkovanie mechanizmov na
cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD
Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve Stará
Ľubovňa, PD
Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach, PD
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SÚC PSK

Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Svidník, PD

04.5

5 000 €

Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Stropkov, PD
Výstavba prístrešku na parkovanie mechanizmov na cestmajsterstve
Vranov nad Topľou, PD
Rekonštrukcia administratívnej budovy na cestmajsterstve Vranov
nad Topľou, PD
Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD
Rekonštrukcia priemyselných brán dielne na cestmajsterstve
Giraltovce
Rekonštrukcia vstupných brán cestmajsterstiev Bardejov a Giraltovce

04.5

5 000 €

04.5

10 000 €

04.5

10 000 €

04.5

5 000 €

04.5

19 000 €

04.5

16 000 €

Rekonštrukcia povrchu dvora cestmajsterstva Bardejov
Výstavba skládky chemického posypového materiálu na
cestmajsterstve Humenné
Rekonštrukcia vnútorných priestorov AB na cestmajsterstve Poprad

04.5

18 000 €

04.5

230 000 €

04.5

30 000 €

Rekonštrukcia dielní cestmajsterstva Poprad

04.5

71 000 €

Výstavba garáží na cestmajsterstve Levoča

04.5

55 000 €

04.5

115 000 €

Výstavba garáží pre parkovanie nákladných vozidiel a mechanizácie
na cestmajsterstve Záborské
Výstavba skládky chemického posypového materiálu na
cestmajsterstve Chminianska Nová Ves
Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstve Záborské

04.5

200 000 €

04.5

150 000 €

Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach

04.5

15 000 €

Výstavba prístrešku na chemický posypový materiál a vozidlá na
cestmajsterstve Vranov nad Topľou

04.5

156 000 €

Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou

04.5

60 000 €

Posypová nadstavba - 3ks
Vysokotlakový čistič s ohrevom - 2 ks

04.5

135 000 €

04.5

15 000 €

Prídavné zariadenie za traktor (sypanie+radlica) - 6 ks

04.5

120 000 €

Zadný mulčovač za traktor- 4 ks

04.5

40 000 €

Plošina na automobilovom podvozku

04.5

60 000 €

Vibračné valce ručne vedené - 9 ks

04.5

117 000 €

Snehová radlica - 4 ks

04.5

60 000 €

Oblasť financovania: Kultúrne služby
Hornozemplínske
osvetové stredisko
Podtatranské
múzeum

Vranov
Topľou
Poprad

Vihorlatské múzeum Humenné
Podtatranské
Poprad
múzeum
Múzeum
moderného umenia Medzilaborce
A. Warhola

nad

1 575 000 €
Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy

08.

900 000 €

Expozícia - Kniežacia hrobka z Popradu I. etapa - výroba kópií a replík
a II. etapa - zhotovenie výstavného mobiliáru expozície

08.

200 000 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

25 000 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

30 000 €

Nákup umeleckých diel

08.

100 000 €

Šarišská galéria

Prešov

Nákup zbierkových predmetov

08.

55 000 €

Tatranská galéria

Poprad

Nákup umeleckých diel do zbierkového fondu galérie

08.

15 000 €

Rekonštrukcia priestorov budovy, Slovenská ulica č. 18

08.

250 000 €

Krajská knižnica P.
Prešov
O. Hviezdoslava
Oblasť financovania: Vzdelávanie

1 127 046 €

Hotelová akadémia
Kežmarok
O. Brucknera

Modernizácia odbornej učebne techniky obsluhy

09.

26 800 €

SOŠ podnikania

Rekonštrukcia a modernizácia výťahu TLV 500

09.

27 700 €

Prešov
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Stredná
zdravotnícka škola

Prešov

Celková rekonštrukcia elektroinštalácie

09.

215 000 €

Školský internát

Poprad

Modernizácia školskej jedálne a výmena interiéru školskej jedálne

09.

16 670 €

SPŠ strojnícka

Prešov

Vybavenie nového študijného odboru mechatronika

09.

94 000 €

SOŠ technická
Stará Ľubovňa
SOŠ polytechnická
arm.
gen.
L. Svidník
Svobodu
SOŠ polytechnická
Svit
J. A. Baťu
Vranov
nad
SOŠ
Topľou

Nákup CNC stroja + softvér

09.

53 500 €

Dovybavenie strojového parku pre strojárske odbory

09.

3 600 €

Jednohlavý vyšívací stroj so softvérom

09.

8 121 €

Zariadenie IKT učebne

09.

25 000 €

SOŠ dopravná

Prešov

Kamerový a elektronický zabezpečovací systém

09.

17 000 €

SOŠ podnikania

Prešov

Nákup vybavenia kuchyne - (umývačka riadu, univerzálny robot,
terminál na výdaj stravy)

09.

7 700 €

SOŠ technická

Prešov

15 000 €

Sabinov

Nákup kosačiek 2 ks (malá a veľká)
Obstaranie zásobníkového ohrievača vody

09.

Spojená škola

09.

15 205 €

SOŠ pedagogická

Levoča

Nákup osobného motorového vozidla

09.

16 750 €

SOŠ dopravná

Prešov

Nákup osobného motorového vozidla

09.

15 000 €

Spojená škola
Stredná športová
škola
Gymnázium
L.
Stockela
Gymnázium arm.
gen. L. Svobodu
Gymnázium
T.
Vansovej

Sabinov

9-miestny mikrobus

09.

30 000 €

Poprad

Nákup mikrobusu

09.

45 000 €

09.

15 000 €

09.

25 000 €

Stará Ľubovňa

Zateplenie fasády a strechy - PD

09.

15 000 €

SOŠ technická

Stará Ľubovňa

Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD

09.

20 000 €

09.

150 000 €

09.

270 000 €

Bardejov
Humenné

SOŠ gastronómie a
služieb
Prešov
Gymnázium
T.
Stará Ľubovňa
Vansovej

Zateplenie obvodového plášte budovy školy, spojovacej chodby a
telocvične - PD
Zateplenie obvodového plášťa - blok B, bloc C (učebne a telocvičňa)
- PD

Rekonštrukcia strechy telocvične
Rekonštrukcia elektroinštalácie

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie

1 035 997 €

CSS AMETYST

Tovarné

Oplotenie prednej časti areálu

10.

54 000 €

CSS CLEMENTIA

Ličartovce

Nákup univerzálneho robota

10.

7 624 €

ZSS DOTYK

Medzilaborce

Umývačka riadu

10.

3 348 €

CSS Dúhový sen

Kalinov

Nákup univerzálneho robota do kuchyne

10.

7 217 €

DSS sv. Jána z Spišské
Boha
Podhradie

Mangeľ

10.

4 500 €

ZSS DOTYK

Medzilaborce

Konvektomat s príslušenstvom

10.

6 800 €

DSS

Stropkov

Nákup záhradný traktor s príslušenstvom

10.

3 500 €

Senior dom Svida

Svidník

Nákup traktorovej kosačky s príslušenstvom

10.

3 500 €

CSS AMETYST

Tovarné

Odstránenie hosp. budovy, búracie práce

10.

13 608 €

CSS Dúbrava

Dúbrava

Rekonštrukcia spoločenskej budovy

10.

52 900 €

DSS GARDEN

Humenné

Zakúpenie šikmej schodiskovej plošiny pre CSS GARDEN Humenné
( Čsl. armády 14, 066 01 Humenné )

10.

15 000 €

DSS

Legnava

Bezbariérový vstup do zariadenia

10.

20 000 €

DSS Jabloň

Jabloň

Zateplenie strechy a výmena okien - kaštieľ

10.

211 000 €

DSS Jabloň

Jabloň

Výmena radiátorov, rozvodov ÚK, vyregulovanie
rekonštrukcia osvetlenia a elektroinštalácie

10.

71 000 €

sústavy,
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CSS ZÁTIŠIE

Snina

Rekonštrukcia budovy Centra sociálnych služieb Zátišie - budova
DSS v Osadnom

10.

420 000 €

CSS ZÁTIŠIE

Snina

Rekonštrukcia ČOV CSS Zátišie pri DSS a ZPB v Osadnom

10.

142 000 €
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K bodu 8 – Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Podľa
slov Ing. Olekšákovej, vedúcej odboru financií Úradu PSK, materiál obsahuje rozpísané
bežné výdavky na chod organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK tak, ako budú
financované počas roka 2020. V tabuľkách sú uvedené jednotlivé zdroje financovania.
Výdavky sú rozčlenené na kategórie 610 – mzdy, 620 – odvody, 630 – prevádzkové výdavky,
640 – ďalšie výdavky daných organizácií. Materiál neobsahuje aktuálny rozpis podľa
normatívov, pretože tie boli vydané až 31. 1. 2020. Školám budú pridelené finančné prostriedky
podľa vyhlásenia ministerstva školstva a vyplácané budú vo výške 95 % prideleného normatívu
pre každú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Diskusia:
Poslanec Damankoš pripomenul to, čo povedal na zasadnutí Rady PSK vo vzťahu k školám.
Poslanci by mali aspoň informatívne dostať nielen absolútne čísla ale aj percento so štátom
schváleného normatívu, aby sa vedeli zorientovať, ktorá škola funguje v rámci svojich
prostriedkov a ktorá musí byť dofinancovaná. Ak má škola viac ako 100 % normatívu, nemá
dosť peňazí. Ak škola vyjde z 95 – 98 % normatívu, je úplne finančne zahojená a dokáže plniť
svoje záväzky. Požiadal o doplnenie percenta ku každej škole pri ďalšom predložení materiálu.
Poslanec Jánošík dodal, že poslanci by mali mať prehľad o hospodárení jednotlivých škôl,
lebo v tejto súvislosti bola na Rade PSK otvorená téma hlavne o nákupe nových áut a
investovaní finančných prostriedkov. Dobre fungujúcu perspektívnu školu treba podporiť pri
nákupe nového auta, lebo ho potrebuje. Niekedy sa stáva, že PSK podporí kúpu auta a v druhej
polovici roka už škola nemá dostatok peňazí. Malo by to byť v súlade s hospodárením školy.
Poslanci by mali mať prehľad o hospodárení škôl, ktoré by malo byť priamoúmerné investíciám
do áut. Je to citlivá téma.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2 časť IV. Zásad
rozpočtového procesu PSK v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na zákon
NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských
zariadení v znení neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e rozpis schváleného
rozpočtu pre rok 2020 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK.
Hlasovanie:
za: 59
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 2 – Voľba hlavného kontrolóra PSK: Poslanec Bieľak, predseda
volebnej komisie, informoval prítomných o pripravených hlasovacích lístkoch. Môže sa
uskutočniť 2. kolo voľby hlavného kontrolóra PSK v podstate rovnakým spôsobom ako v 1.
kole. Poslanci si vyzdvihnú hlasovací lístok s obálkou oproti podpisu v prezenčnej listine,
označia kandidáta a vhodia obálku do pripravenej urny. Hlasovací lístok obsahuje 2 kandidátov
v abecednom poradí podľa priezviska: 1) Ing. Jozef Hudák, 2) Ing. Miroslav Mikloš. Pred
samotným hlasovaním vyhlásil 5-minútovú prestávku, ktorá bola požiadavkou 3 predsedov
poslaneckých klubov. Po jej ukončení prebehlo 2. kolo voľby hlavného kontrolóra.
Poslanec Bieľak, predseda volebnej komisie, skonštatoval, že odhlasovali všetci poslanci s
právom hlasovať a volebná komisia sa odobrala na sčítanie hlasov.
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K bodu 9 – Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok
2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK
č. 20/2010 v platnom znení: Ing. Slaninka, vedúci odboru sociálnych vecí
a rodiny Úradu PSK, oboznámil prítomných s tým, že o predmetný finančný príspevok podalo
žiadosť 7 subjektov v termíne k 31. 7. 2019. Komisia sociálnych vecí a rodiny na zasadnutí dňa
21. 1. 2020 odporučila Zastupiteľstvu PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 schváliť rozdelenie
finančného príspevku pre 6 subjektov v celkovej výške 123 600 eur prostredníctvom 12
vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Oproti roku 2019 je
to nárast približne o 8 % finančných prostriedkov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV bod 1 písm. b) VZN
PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému
subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK s c h v a ľ u j e
finančný príspevok na rok 2020 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v platnom znení v celkovej výške 123 600 eur pre tieto
subjekty:
1. Trojlístok, n. o., Prešov
VO 3 vykonávatelia 31 500 eur
2. Mesto Prešov
VO 2 vykonávatelia 18 600 eur
3. Mesto Medzilaborce
VO 1 vykonávateľ 10 500 eur
4. Návrat, o. z., Bratislava
VO 2 vykonávatelia 21 000 eur
5. Človek v ohrození, n. o.
VO 2 vykonávatelia 21 000 eur
6. Spoločnosť priateľov detí VO 2 vykonávatelia 21 000 eur
z detských domovov Úsmev
ako dar, o. z., Bratislava
SPOLU:
12 vykonávateľov opatrení 123 600 eur
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Informatívna správa o organizačných zmenách
Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informácia o pripravovaných
aktivitách a zmenách na Úrade PSK: Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK,
predkladá tento materiál ako reakciu na diskusiu z posledného zasadnutia zastupiteľstva.
Zdôraznil nevyhnutnosť organizačných zmien a krokov zrealizovaných k 1. 11. 2019. Materiál
obsahuje aj pripravované zmeny v roku 2020 so zdôvodnením, prečo sa jednoducho musia
urobiť. Zmeny k 1. 11. 2019 sú zobrazené v organizačnej štruktúre. Najdôležitejšou zmenou je
rozdelenie oddelenia regionálneho rozvoja a vznik odboru strategického rozvoja
a projektového riadenia Úradu PSK. Požiadavka na samostatné oddelenie projektového
riadenia a dôraz na projektový manažment súvisí s projektovými aktivitami úradu a to nielen
iniciatívou Catching-up Regions, komunikáciou so Svetovou bankou a Európskou komisiou,
ale aj pripravenosťou Úradu PSK na ďalšie kroky hlavne v programovacom období 2021 –
2027. Bol vytvorený inštitút rozvoja a je jednou z aktivít podporovanou priamo Úradom
podpredsedu vlády SR. To znamená, že sám úrad chce motivovať samosprávne kraje
a pripravuje metodiku pre činnosť tzv. inštitútov rozvoja alebo analyticko-strategických
jednotiek. Pripravované zmeny k 1. 4. 2020 treba brať informatívne, lebo po porade vedenia sa
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niektoré zámery môžu zmeniť. Principiálne by však mala zostať filozofia zadefinovaná užším
vedením úradu. Väčšiu váhu by malo dostať oddelenie verejného obstarávania, dnes so 4 - 5
zamestnancami. Ak má PSK zvládať veľké projekty objemom aj počtom, nevyhne sa
kapacitnému dobudovaniu práve verejného obstarávania. Oddelenie verejného obstarávania aj
oddelenie personálne by bolo zaradené priamo do riadiacej pôsobnosti predsedu PSK.
Najdôležitejšou zmenou by bolo rozdelenie odboru majetku a investícií na 2 samostatné odbory
práve pre nevyhnutnosť prípravy investícií. Vznikol by odbor investičný s prípravou
a samotnou realizáciou investícií. Samotná správa majetku by prešla na samostatný odbor
správy majetku so samostatnými oddeleniami správy majetku, správy budov a aktivitami
súvisiacimi s energetickou agentúrou. Ďalšou zmenou, ktorú je potrebné zrealizovať aj pod
vplyvom intenzívnej komunikácie so Svetovou bankou a Európskou komisiou, je osamostatniť
inštitút rozvoja, ale hlavne odbor projektového riadenia. V projektoch je opäť potrebné
zadefinovať nové pozície, ktoré sa týkajú prioritne projektových manažérov. Zo strany poslanca
Benka na minulom zasadnutí zaznela otázka vývoja počtu zamestnancov. V roku 2018 bol
počet zamestnancov 225, v roku 2019 242 zamestnancov. Práve pod vplyvom pripravovaných
zmien bude počet zamestnancov pravdepodobne vyšší, ale vedenie sa bude zaoberať ich
štruktúrou. Dnes má Úrad PSK viac ako 1/3 zamestnancov úplne hradených z prostriedkov
jednotlivých projektov a reálne tieto aktivity priamo nezaťažujú rozpočet PSK. V tomto trende
by sa malo pokračovať, aby boli jednotlivé aktivity a pozície vykryté prioritne projektovo.
Druhá časť materiálu súvisí s pripravovanou revitalizáciou interiérových priestorov resp.
rekonštrukciou interiéru. Obsahuje popis východiskového stavu. V prílohe sa nachádzajú
tabuľky s mapovaním vynakladaných prostriedkov do interiéru v jednotlivých rokoch.
Na prelome rokov 2018 – 2019 prebehla rekonštrukcia nadzemného podlažia v bloku B.
V roku 2020 je potrebné zrealizovať rekonštrukciu zdravotechnických zariadení vrátane
vybudovania bezbariérových sociálnych zariadení na 1. podlaží a rozvodov teplej úžitkovej
vody, výmeny nákladného a osobného výťahu, výmeny výplní otvorov, úpravy vnútorných
povrchov a podláh, výmeny podlahových krytín, rekonštrukcie elektroinštalácie, výmeny
svietidiel, montáže klimatizácie a rekonštrukcie skladového hospodárstva. Obsahom materiálu
je vizualizácia vstupnej haly. Filozofiou realizácie sú postupné kroky a stavba na pôvodných
prvkoch interiéru bez rušenia žiadnych obkladov, je to naozaj o revitalizácii podlahových
plôch.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák sa osobne teší vízii týkajúcej sa hlavne interiérov Úradu PSK, ktorý vyzerá
strašne v pôvodných ešte nezrekonštruovaných častiach. Na str. 6 je informácia, že celé tepelné
hospodárstvo pre tento objekt robí externá firma. V prvej zmene rozpočtu zastupiteľstvo
schválilo 258 000 eur na správu budov. Je tu nejaké oddelenie správy majetku PSK a pýta sa,
či PSK vo vlastných interných kapacitách, keď úrad buduje interné profesionálne kapacity
manažérov, to nebude manažovať, či nevie spravovať tepelné zariadenie tohto objektu, ale
musí to zabezpečovať terajším prebiehajúcim spôsobom. Určite by bola lacnejšia prevádzka,
určite to PSK vie robiť a určite má personálne a odborné kapacity na vlastnú réžiu. Zaujala ho
aj vizualizácia čiastočne uvedená v materiáli. Možno by bolo dobré pustiť voľnomyšlienkárske
pochody v našom myslení a porozmýšľať, keďže je rok 2020 a 250 zamestnancov je dosť,
o vytvorení nejakej relaxačnej oddychovej zóny v suteréne tohto objektu, pretože jeden
spokojný zamestnanec urobí viac ako dvaja nespokojní. PSK má na to finančné aj priestorové
kapacity. Zamestnanci by počas pracovnej doby mohli využiť takéto zariadenie, kde sa prihlásia
mimo pracovnej doby a potom si nadrobia pracovný čas. Bežne to funguje napr. v spoločnosti
Google. Je to moderný prístup fungovania firmy. Treba si pozrieť, akým spôsobom pristupujú
zamestnávatelia moderných firiem k zamestnancom a aké dosahujú výsledky. PSK sa môže tak
isto správať k svojim zamestnancom vo verejnom sektore, aby poskytovali lepšie služby
obyvateľstvu PSK. Ing. Mucha poďakoval za inšpiratívne nápady. Ak poslanec Hrabčák bude
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mať čas, môžu sa o tom porozprávať. Prišiel zo spoločnosti, kde systém podobný spoločnosti
Google zrušili, lebo všetko má svoje za a proti, ale berie to ako inšpiráciu. Čo sa týka kapacít
z pohľadu energetického hospodárstva, áno. Otázka smerom k finančnej časti, je to o správe
energetiky nielen budov mimo tejto budovy, ale práve naopak. Správa budovy by mala byť
zahrnutá pod energetickú agentúru PSK práve aj v energetike. Nevidí na tom nič zlé a nemyslí
si, že je PSK práve teraz samostatne schopný efektívne riešiť energetiku tejto budovy. Poslanec
Hopta by bol rád, keby PSK resp. Úrad PSK vydal nejakú brožúru vo forme A5 so zoznamom
jednotlivých odborov, zamestnancov, ich služobných telefónnych čísel, ktorá by veľmi uľahčila
prácu poslancom aj obciam a mestám PSK. Poslanci by dostali po jednom výtlačku na volebné
obdobie a počet 500 – 600 kusov by sa rozdelil jednotlivým obciam a mestám PSK. Nebolo by
to finančne nákladné v čiernobielom prevedení na kancelárskom papieri s potrebnou grafikou.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e informatívnu
správu o organizačných zmenách Úradu PSK od 1. 11. 2019 a informáciu
o pripravovaných aktivitách a zmenách na Úrade PSK.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Návrh zmien na prípravu systému strategického
rozvoja:

Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, uviedol, že tento predložený návrh súvisí s
poslaneckým návrhom poslanca Gašpera. Podstatné je budovanie kapacít a tvorba strategických
dokumentov. Tieto dve veci spolu súvisia. Strategické dokumenty bude prioritne tvoriť inštitút
rozvoja ako analyticko-strategická jednotka. K tomu sú potrebné jednotlivé odborné pozície
ako manažéri regionálneho rozvoja, strategickí manažéri a projektoví manažéri. Z pohľadu
strategických dokumentov sú nosné pre rok 2020 a koncepčne pre roky 2021 – 2028 SMART
koncepcia PSK, Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2021 - 2028
a Integrovaná územná stratégia PSK na roky 2021 – 2027. Spracovanie týchto koncepcií bude
zabezpečované z interných zdrojov aj so zapájaním externého prostredia. Prioritne sú pre PSK
zaujímaví partneri z regiónov ako OOCR, KOCR, MAS. PSK predpokladá dobudovanie
infraštruktúry práve pre tvorbu týchto strategických dokumentov, či už to bude nejaká
integrovaná sieť regionálnych agentúr, klaster sociálnej ekonomiky alebo Európske zoskupenie
územnej spolupráce (EZÚS).
Diskusia:
Poslanec Damankoš poznamenal, že v predchádzajúcich rokoch zastupiteľstvo schválilo
množstvo rôznych strategických dokumentov. Komisia školstva pripomienkovala viaceré
takéto dokumenty, z ktorých nevyplývalo nič konkrétne, ale odôvodnili sa ich potrebou, aby sa
PSK mohol do niečoho zapájať a na konci bola len ďalšia stratégia. NKÚ potom dáva spätnú
väzbu s potrebným vyhodnocovaním a pravidelným odpočtom stratégií. Spýtal sa, či niekto
urobí komplexný prehľad všetkých stratégií PSK a ich konkrétnych výstupov. Myslí na priame
napojenie pre poslancov, ktorí sú v zastupiteľstve prvé funkčné obdobie. Čiže aká konkrétna
stratégia má dopad na akú konkrétnu oblasť rozvoja kraja. Jemu a starostom obcí by skôr
pomohol prehľad stratégií fungujúcich v jednotlivých oblastiach PSK než zoznam
zamestnancov. Hádžu sa tu ťažké pojmy, ale v konečnom dôsledku človek stráca kontakt so
samosprávou a priemerný človek tomu nerozumie. Poslanec Hrabčák poukázal na vytváranie
interných kapacít manažérov zlepšujúcich procesy riadenia. Pripomenul riaditeľovi úradu, že
pred ním sedí 62 manažérov z regiónov a asi by bolo dobré brať ich ako relevantných partnerov.
Možno by bolo potrebné niekedy viac počúvať poslancov a implementovať ich pripomienky.
Poslanci naozaj pripomienkujú niektoré veci, ktoré ani po dvoch rokoch nie sú zapracované. Aj
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NKÚ hodnotí, že PSK má rôzne programy so vznešenými názvami, ale častokrát nedosahujú
merateľné parametre, následne nie je žiadna spätná reakcia parametrov, ktoré sa nedosahujú a
to mu vadí. Verí, že tento dokument bude možným štartom lepších procesov. Poslanci môžu
byť partnermi a externými kapacitami pre Úrad PSK.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e návrh
zmien na prípravu systému strategického rozvoja.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 2 - Voľba hlavného kontrolóra PSK: Poslanec Bieľak, predseda
volebnej komisie, oznámil výsledok hlasovania 2. kola voľby hlavného kontrolóra PSK. Počet
prítomných poslancov: 60 (prišiel poslanec Ferenčák), počet vydaných obálok: 60, počet
odovzdaných obálok: 60, počet platných hlasov: 60, počet neplatných hlasov: 0. Počet hlasov
jednotlivých kandidátov: Ing. Jozef Hudák – 30, Ing. Miroslav Mikloš – 30. Ani v 2. kole
nebol zvolený hlavný kontrolór, lebo žiaden z kandidátov nezískal väčšinu hlasov poslancov
zúčastnených vo voľbe. Podľa § 19a ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov je v druhom kole zvolený ten kandidát, ktorý získal najvyšší počet
platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom hlasovaní sa rozhoduje žrebom, čiže o hlavnom
kontrolórovi PSK musí rozhodnúť žreb. To znamená, že na dva lístky sa uvedú mená oboch
kandidátov z druhého kola, ktoré sa vložia do dvoch obálok. V tomto prípade sa môžu vhodiť
do samotnej urny, niekto z poslancov vyberie jednu z dvoch obálok a prečíta meno budúceho
hlavného kontrolóra PSK. Poslanci Zastupiteľstva PSK potvrdili všeobecným súhlasom, že
žrebovať bude poslanec Bieľak, predseda volebnej komisie, ktorý následne vytiahol obálku
s menom Ing. Miroslav Mikloš.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. l)
s prihliadnutím na § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
A/ k o n š t a t u j e,
že uchádzači o voľbu hlavného kontrolóra PSK Mgr. Dominik Höger, Ing. Jozef Hudák,
JUDr. Soňa Šáliová, Ing. Miroslav Mikloš, Mgr. Peter Čekan, PhD., splnili podmienky
účasti na voľbu hlavného kontrolóra PSK
B/ v o l í
do funkcie hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Miroslava Mikloša
C/ b e r i e n a v e d o m i e
priebeh a výsledky voľby hlavného kontrolóra PSK.
Hlasovanie:
za: 60
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 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č.
1 - 379/2019 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
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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 PSK. 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 31. 1. 2020 sa
uskutočnilo stretnutie v okrese Snina so zástupcami mesta Snina a dňa 20. 2. 2020 je plánované
stretnutie v okrese Stropkov. Uznesenie č. 350/2019 týkajúce sa prípravy návrhu zmeny na
prípravu systému strategického rozvoja vidieka v spolupráci s miestnymi akčnými skupinami
a ďalšími subjektmi je splnené. Riaditeľ Úradu PSK predložil materiál v bode č. 11 programu
dnešného rokovania. Uznesenie č. 351/2019 týkajúce sa predloženia správy štatutárnym
orgánom spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., o všetkých vynaložených
finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane ďalších postupov je splnené. Materiál
bude samostatným bodom rokovania dnešného zasadnutia.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
b e r ie n a ve d om ie
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok
2019:

Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve VÚC v platnom znení, predkladá polročne správu o kontrolnej činnosti
Zastupiteľstvu PSK. V II. polroku 2019 vykonal ÚHK PSK 32 finančných kontrol, z toho 11
komplexných finančných kontrol, 6 tematických kontrol a 15 kontrol na overenie splnenia
prijatých opatrení. Z finančných kontrol bolo celkovo 75 zistení finančne nevyčíslených a 1
finančne vyčíslené vo výške 3 578 eur. Materiál obsahuje rozpis jednotlivých prevedených
kontrol v II. polroku 2019. ÚHK PSK vedie centrálnu evidenciu a kontrolu sťažností a petícií
v spolupráci s jednotlivými odbormi Úradu PSK. ÚHK PSK zabezpečoval kontrolu plnenia
uznesení Zastupiteľstva PSK, spracoval plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na 1. polrok 2020,
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2020 - 2022 a stanovisko
k schváleniu návratnej finančnej pomoci. Neoddeliteľnou súčasťou práce ÚHK PSK v súlade
s platnou legislatívou je aj sledovanie vývoja dlhu PSK, ktorý spĺňa kritériá a nebolo potrebné
prijatie žiadnych nápravných opatrení. Hlavný kontrolór sa pravidelne zúčastňoval zasadnutí
komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK a stretnutí hlavných kontrolórov samosprávnych
krajov. Kontrolná činnosť vychádza z platnej legislatívy a jednotliví kontrolóri sa musia
venovať jej štúdiu. Boli zabezpečené aj školenia na Úrade PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2019.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 5 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II.
polrok 2019:

Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, informoval prítomných, že za II.
polrok 2019 bolo 14 zaevidovaných sťažností na ÚHK PSK, z toho 4 vecne nepríslušné
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a postúpené na priame vybavenie vecne príslušnému orgánu verejnej správy. Z 10 vecne
príslušných sťažností boli 4 neopodstatnené, 2 opodstatnené a 4 odložené, pretože nespĺňali
zákonom stanovené pravidlá potrebné pri podaní sťažnosti. Obsahovo boli sťažnosti zamerané
podľa jednotlivých odborov nasledovne: odbor zdravotníctva - 1 sťažnosť odložená pre
nesplnené kritériá; odbor školstva – 7 sťažností, z toho 2 odložené; odbor sociálnych vecí
a rodiny – 1 sťažnosť; ÚHK PSK – 1 sťažnosť odložená. V prílohe je uvedený zoznam
jednotlivých sťažností s predmetom a výsledkom sťažnosti. Na ÚHK PSK boli v centrálnej
evidencii za II. polrok 2019 zaevidované 2 petície. Jedna sa týkala SÚC PSK a realizácie opravy
cesty Terňa – Hradisko. SÚC PSK zaslala petičnému výboru vyjadrenie o rekonštrukcii
predmetnej cesty. Druhá petícia súvisela s výstavbou cyklistického chodníka Snina – Starina.
V súčasnej dobe sa začal proces prípravy verejného obstarávania na projektovú dokumentáciu.
Táto petícia bola vybavená.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák je trochu znepokojený sťažnosťami podanými na odbor školstva. Ide hlavne
o Školu umeleckého priemyslu v Prešove, kde sa vedenie školy snažilo ovplyvňovať voľby do
rady školy a pod., tak isto sťažnosť vo veci bossingu a nejakej diskriminácie. Spýtal sa na
dôkladné prešetrenie týchto vecí. Zaujímal sa o stanovisko vedúceho odboru školstva, lebo asi
to nebude náhoda, keď sú podané sťažnosti v takom veľkom počte. Čosi nie je v poriadku.
Bossing a mobbing sú javy vyskytujúce sa na pracoviskách a sú veľmi ťažko dokázateľné. Ako
poslanec MsZ v Sabinove je tiež členom rady školy. Dostáva takéto informácie z prostredia
učiteľov, ktorí sa boja tieto veci nejako prezentovať a opakuje sa to. Je znepokojený, preto chce
vedieť, akým spôsobom sa tieto veci prešetrujú. PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva,
odpovedal, že sťažnosti prichádzajú vo väčšine prípadov pri nejakej personálnej zmene v danej
škole. Väčšinou pred alebo po výberovom konaní. V konečnom dôsledku aj pedagógovia
pracujúci na konkrétnych školách majú ambíciu priniesť nejakú zmenu. Samozrejme častokrát
opodstatnenú ambíciu v týchto prípadoch. Pri šetrení sťažnosti je vytvorený dvojčlenný tím,
ktorý prešetruje sťažnosti v rámci možností odboru školstva v zmysle zákona. V prípade
bossingu a mobbingu zvyčajne odporúčajú obrátiť sa na nejakú externú agentúru, ktorá by túto
situáciu v rámci školy zmapovala. Takto bola riešená aj situácia na SPŠ elektrotechnickej
v Prešove. Odporúčania sú predkladané ÚHK PSK, ktorý ich zosumarizuje a dá záverečné
odporúčanie. Odbor školstva vie vyriešiť sťažnosti týkajúce sa výučby, rozvrhu hodín, dotácie
a pod., ale nedokáže vyriešiť pracovnoprávne vzťahy so zameraním na inšpektorát práce, súdy,
bossing a mobbing, preto je tam odporúčanie na externé inštitúcie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2019.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 6 – Informatívna správa o výsledku kontroly NKÚ
„Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných
politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku
kontrolným zisteniam: Predseda PSK Majerský predkladá tento materiál so
stanovenými závermi záväznými pre všetky odbory, ktorých sa kontrola týkala. Opatrenia budú
súčasťou ďalšej práce jednotlivých odborov Úradu PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo
Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu
o výsledku kontroly NKÚ „Vyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných
verejných politík“ za oblasť školstva a zdravotníctva a prijaté opatrenia ku kontrolným
zisteniam.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Výzva Predsedu PSK na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK: Ing. Mucha, riaditeľ
Úradu PSK, uviedol, že táto výzva obsahuje programy šport, kultúra, sociálne služby, v rámci
ktorých sú definované jednotlivé podprogramy v členení podľa kapitálových a bežných
výdavkov. Celková alokácia výzvy je v objeme 224 600 eur. Podmienky sú uvedené v samotnej
výzve, ktorú poslanci dostali pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia:
Poslanec Janiga poukázal na cieľ programu šport tejto aj nasledujúcej výzvy, kde je uvedené:
„Podporovať reprezentáciu amatérskych športovcov PSK účasťou na oficiálnych športových
podujatiach európskeho a svetového charakteru.“ V minulých výzvach bola táto veta
samostatnou odrážkou podprogramu 1.3 bežné (neinvestičné) výdavky ako športový
reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho
a svetového významu. Pravdepodobne nedopatrením to z týchto výziev vypadlo. Spýtal sa
predsedu PSK na spôsob doplnenia tohto bodu. Predseda PSK Majerský potvrdil, že sa tento
bod doplní cez poslanecký návrh. Poslanec Janiga predložil doplňovací návrh v programe
šport v podprograme 1.3 – bežné (neinvestičné) výdavky s doplnením samostatnej odrážky
v znení: športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových
podujatiach európskeho a svetového charakteru. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, dal do
pozornosti podpornú dokumentáciu k preukázaniu podmienok vo všetkých troch výzvach
s bodmi: a) právoplatné rozhodnutie príslušného stavebného úradu alebo iné povolenie na
realizáciu stavby podľa platnej legislatívy; b) projektová dokumentácia stavby; c) doklad
preukazujúci majetkovoprávne vzťahy. Po diskusii s predsedami poslaneckých klubov bol za
uvedenými bodmi ešte doplnený text vo všetkých troch výzvach v znení: V prípade, že
podporná dokumentácia uvedená v písm. a) až c) nebude predložená pri podaní žiadosti
o dotáciu, je žiadateľ povinný ju predložiť najneskôr do 2 mesiacov od schválenia dotácie
(prijatia uznesenia ZPSK). Túto skutočnosť (tento záväzok) žiadateľ uvedie vo svojom čestnom
prehlásení, ktoré bude prílohou k žiadosti o dotáciu. V prípade, že žiadateľ nepredloží vyššie
uvedenú podpornú dokumentáciu ani v uvedenej 2-mesačnej lehote, zanikne mu nárok na
schválenú dotáciu. Doplnením 2-mesačnej lehoty sa vychádza v ústrety žiadateľom, ktorí nie
sú v niektorých situáciách schopní splniť a predložiť k podpornej dokumentácii preukázanie
podmienok v bodoch a) – c).
Návrh na uznesenie (s doplňovacím návrhom poslanca Janigu):
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 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 s c h v a ľ u j e Výzvu
PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle
VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského
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samosprávneho kraja so zapracovaním poslaneckého návrhu poslanca Zastupiteľstva
PSK Ing. Janigu.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13 – Výzva Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK: Predseda PSK Majerský
pripomenul, že poslanecký návrh predložený poslancom Janigom sa bude vzťahovať aj na túto
výzvu. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, uviedol že predmetná výzva bude zameraná na
realizáciu projektov pre programy šport, kultúra, sociálne služby, v rámci ktorých sú
definované jednotlivé podprogramy v členení podľa kapitálových a bežných výdavkov.
Alokácia účelovo určených finančných prostriedkov je v plánovanom objeme 1 010 700 eur.
Termín na predkladanie žiadostí je do 30. 3. 2020. Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť
je 1 000 eur a maximálna výška dotácie na jednu žiadosť je 10 000 eur. V tejto výzve sa tiež
dopĺňa bod, ktorý pomáha pri podpornej dokumentácii k preukázaniu podmienok s doplnením
2-mesačnej lehoty.
Diskusia:
Poslanec Kmec pochválil 20 % zo schválenia dotácie, lebo konečne si vydýchnu starostovia
obcí aj občianske združenia. V kultúrnej oblasti by chcel doplniť žiadateľov nejakých
tradičných remesiel napr. občianske združenie, ktoré sa venuje nejakému starobylému remeslu
ako včelárstvo, drotárstvo a pod. V sociálnej oblasti by chcel doplniť žiadateľov - občianske
združenia ako Jednota dôchodcov Slovenska a iné, lebo vo výzve sú výlučne stanovení
žiadatelia poskytujúci sociálne služby, teda zariadenia. A či pri poskytovanej sume 1 000 eur
záujemcovi by nebolo vhodné, lebo sumu 10 000 eur zvyčajne nikto nedostane, taká suma je
1000 eur a starostovia žiadajú dotáciu na kapitálové výdavky a dostanú sumu 1 000 eur.
Poslankyňa Sirková upozornila na predkladanie a doručovanie žiadostí, ktoré je možné podať
iba elektronicky podľa zákona o e-Governmente použitím elektronických služieb PSK.
Žiadateľmi budú malé obce, malé občianske združenia a nie každý má elektronickú schránku
a elektronický podpis. To môže veľmi ovplyvniť podávanie žiadostí, lebo starostovia malých
obcí a občianske združenia majú veľký záujem, ale pri takomto postupe nebudú môcť podať
žiadosť. Následne pri posudzovaní žiadostí v bode 3. je uvedené, že výzvu na odstránenie
nedostatkov zasiela odbor strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK na
emailovú adresu žiadateľa uvedenú v žiadosti alebo do elektronickej schránky. Ak nemá
žiadateľ emailovú adresu a nedoručuje sa mu do elektronickej schránky, žiadateľa vyzve
telefonicky. Automaticky ani nebudú môcť podať žiadosť a keď žiadateľ nemá elektronickú
schránku, tak ho PSK vyzve telefonicky. Pripadá jej smiešne, že sa žiadateľom taxatívne určuje
podanie žiadosti len na základe elektronických služieb, ale následne PSK môže vyzvať
žiadateľa telefonicky, ak nemá elektronickú schránku. Nevie, či je to v poriadku, bude s tým
problém pri podávaní žiadosti. Poslanec Hopta podporil poslankyňu Sirkovú a jednoznačne
žiada, aby sa žiadosti mohli podávať obvyklým spôsobom, pretože v jeho regióne sú obce bez
zavedeného internetu a dostupného mobilného signálu, čiže množstvo obcí by bolo mimo hry.
Nesúhlasí s minimálnou čiastkou 1 000 eur. Neobstojí vyhovárať sa, že pracovníci PSK budú
mať viacej práce. Je mnoho malých obcí s 50 -100 obyvateľmi, ktoré pripravujú nejaké kultúrne
podujatia a potešia sa aj 500 eurám. Nebudú špekulácie, že jedna obec žiada dotáciu pre obidve.
Z tohto dôvodu predložil pozmeňovací návrh s minimálnou výškou dotácie vo výške 700 eur.
Pomôže sa tak viacerým obciam, ktoré nežiadajú obrovské finančné prostriedky. Zastupiteľstvo
PSK v minulosti podporovalo letecké cesty športových klubov väčšinou z krajského mesta
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Prešov. Navrhol doplniť v programe šport podprogram 1.3 o dopravu na športové podujatia
doma a v zahraničí. Pomôže to niektorým športovým klubom a vo výzvach sa to neobjavuje.
Požiadal poslancov PSK, aby hneď nezahodili myšlienku minimálnej výšky dotácie 700 eur
s tým, že spôsobí kopu nepríjemností pracovníkom PSK, lebo v každom okrese to môže byť 5
– 6 projektov malých obcí, ktoré je potrebné nechať žiť. Súhlasí so zvýšením sumy z 5 000 na
10 000 eur, lebo niekto môže prevádzať opravu futbalového štadióna a do sumy 5 000 eur sa
nezmestí. Sumou 700 eur treba vyjsť v ústrety malým obciam, ktoré nemajú také možnosti, aby
mohli prijať väčšie finančné prostriedky. Poslanec Gašper sa spýtal, či má predložiť
pozmeňovací návrh k predkladaniu a doručovaniu žiadostí, alebo Úrad PSK automaticky
doplní znenie „podá žiadosť písomne“. Chce predložiť pozmeňovací návrh k opravným
termínom, kedy na chybu v žiadosti a potom vo vyúčtovaní (je to uvedené na 3 miestach) musí
žiadateľ reagovať do 5 pracovných dní. Navrhol, ak sa to potom termínovo stihne spracovať do
zastupiteľstva, zmenu namiesto 5 pracovných dní 15 kalendárnych dní, teda 2 týždne. Predseda
PSK Majerský upozornil na písomné predloženie každého poslaneckého návrhu aj
k predkladaniu žiadostí. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, vysvetlil, že možnosť podania
žiadosti o poskytnutie dotácie iba elektronicky podľa zákona o e-Governmente vznikla pri
tvorbe výzvy podľa č. IX. bodu 3. schváleného VZN PSK č. 78/2019. Je to v technickej rovine.
Vie si predstaviť obidve možnosti. Prioritne by bolo dobré elektronické podávanie podľa
zákona o e-Governmente, ale bude akceptované aj fyzické podanie žiadosti. Predseda PSK
Majerský upozornil na písomné predloženie pozmeňovacieho návrhu k podávaniu žiadostí.
Podľa slov poslankyne Sirkovej treba uviesť písomne, že žiadosti sa môžu podávať v eGovernmente, ale aj písomne na podateľňu PSK. Musia byť dva spôsoby, to je dôležité.
Poslanec Janiga citoval čl. VIII. bod 3. VZN PSK č. 78/2019: „Žiadosť o poskytnutie dotácie
musí byť žiadateľom doručená v termíne, spôsobom a na miesto určenia uvedené vo výzvach
PSK. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum podľa pečiatky pošty na obálke.“ Teda by sa
malo upraviť „podľa zákona o e-Governmente alebo poštou“. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu
PSK, to upravil vsunutím slova alebo. Predseda PSK Majerský zdôraznil, že najprv sa bude
hlasovať o dotácii 700 eur. To je pri všetkých poslaneckých.
1) Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hoptom:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje minimálnu výšku dotácie 700 eur.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 1
zdržalo sa: 13
Pozmeňovací návrh bol schválený.
2) Doplňovací návrh predložený poslancom Hoptom:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje do programu šport - podprogramu 1.3 zahrnúť dopravu na
športové podujatia doma a v zahraničí.
Hlasovanie:
za: 33
proti: 0
zdržalo sa: 20
Doplňovací návrh bol schválený.
3) Doplňovací návrh predložený poslancom Janigom:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje doplnenie programu šport - podprogramu 1.3 samostatnou
odrážkou: *športový reprezentant – reprezentácia PSK účasťou na oficiálnych športových
podujatiach európskeho a svetového charakteru.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Pozmeňovací návrh bol schválený.
4) Doplňovací návrh predložený poslancom Gašperom:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje doplnenie znenia „alebo podá žiadosť písomne“.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
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Doplňovací návrh bol schválený.
Predseda PSK Majerský dodal, že sa to týka bodu 13 – Výzva Mikroregión a bodu 14 – Výzvy
pre región. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, pripomenul, že to upravuje VZN. Predseda
PSK Majerský pokračoval tým, že v bode 14 – Výzva pre región bude zmena z 5 pracovných
dní na 15 kalendárnych dní. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu PSK, znova upozornil na schválené
VZN PSK. Predseda PSK Majerský povedal, že zastupiteľstvo teraz nemôže vstúpiť do VZN,
momentálne schvaľuje výzvu a o poslaneckom návrhu poslanca Gašpera nebude hlasovať.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 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
sc h vaľ uj e
Výzvu
Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle
VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského
samosprávneho kraja so zapracovaním schválených poslaneckých návrhov poslancov
Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 14 – Výzva pre región na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK: Ing. Mucha, riaditeľ
Úradu PSK, predstavil Výzvu pre región zameranú na podporu realizácie projektov
cyklodopravy a cykloturizmu, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO, obnovy národných
kultúrnych pamiatok aj na podporu výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK. Delí sa na
jednotlivé programy a podprogramy. Zdôraznil aspekt podávania žiadostí, teda elektronicky
podľa zákona o e-Governmente alebo písomne. Predseda PSK Majerský sa spýtal poslancov,
či je všeobecná vôľa, aby poslanecké návrhy schválené v predchádzajúcom bode 13 boli
jednohlasne zapracované aj do tohto materiálu a následne predniesol návrh na uznesenie
k Výzve pre región.
Diskusia:
Keďže poslancovi Kmecovi neboli zodpovedané otázky, skúsi to cez poslanecký návrh na
uznesenie v tomto bode. Navrhol do bodu A/ schvaľuje program 1 - Podpora cyklodopravy
a cykloturizmu, cieľ programu: - realizácia projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry
v súlade s Kostrovou sieťou cyklistických trás PSK a doplnenie o napojenie kostrovú sieť 1.
stupňa do 30 km; - príprava projektových dokumentácií cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou
PSK a doplnenie o napojenie cyklotrás na kostrovú sieť 1. stupňa do 30 km; - vytvorenie nových
a modernizácia už existujúcich cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK a doplnenie o
napojenie cyklotrás na Kostrovú sieť 1. stupňa do 30 km; - vytvorenie nových a modernizácia
už existujúcich inteligentných „BikePoint“, cyklosčítače a pod. v súlade s Kostrovou sieťou
PSK a doplnenie o napojenie cyklotrás na kostrovú sieť 1. stupňa do 30 km. Tento návrh
odôvodnil tým, že od kostrovej siete sa v nejakej dĺžke nachádza kultúrna pamiatka, kostolík,
vodná nádrž alebo niečo iné významné v danej lokalite alebo v obciach, ktoré nie sú priamo na
kostrovej sieti cyklotrás. Navrhol, aby žiadateľmi mohli byť aj obce a mestá, ktoré ponúkajú
nejakú pridanú hodnotu, nejakú kultúrnu pamiatku, ku ktorej by sa dalo z kostrovej siete
odbočiť a naspäť sa vrátiť na kostrovú sieť. Keď sa začínalo rozprávať o kostrovej sieti
cyklotrás, bol presvedčený, že kostrovú sieť bude robiť PSK a nebude žiadať obce a mestá cez
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projekty na už určenú vytýčenú trasu schválenú Zastupiteľstvom PSK. Do každej vety je
vsunuté doplnenie o napojenie cyklotrás na kostrovú sieť 1. stupňa do 30 km, čiže maximálna
odbočka od hlavnej kostrovej siete by bola do 30 km. V predošlom bode nedostal odpoveď na
otázku, či nie je zbytočné dávať kapitálové výdavky, keď priemerná suma poskytovaná PSK je
vo výške 1 000 eur. Poslanec Šmilňák poznamenal, že ak by zastupiteľstvo pristúpilo na tento
návrh a okolo kostrovej siete by bolo z každej strany pridaných 30 km, bol by tak vlastne
zahrnutý celý PSK a počet subjektov by sa veľmi rozšíril. PSK by nedobudoval kostrovú sieť
cyklotrás, ktorú potrebuje primárne urobiť. Predložený návrh je príliš nad rámec úmyslu PSK
a úplne mení predloženú koncepciu. Tento návrh nebol prerokovaný na poslaneckých kluboch,
nebol prediskutovaný do hĺbky, nie je to šťastné riešenie. Aj keď to nie je nerozumný návrh,
rozširuje kostrovú sieť tak, že potom sa úplne stratí jej zmysel. Osobne by tento návrh stiahol.
Poslanec Gašper veľmi podporuje tento poslanecký návrh, lebo kostrová sieť cyklotrás rieši
všetko možné, len nie náš región. Rieši Európu, celé Slovensko, ale nesleduje to, kde sa ľudia
z nášho kraja pohybujú a kde sa potrebujú pohybovať denne. Osobne vidí odbočky od kostrovej
siete ako podstatne dôležitejšie pre občanov PSK než nejaký okruh cez Európu. Poslanec Vook
pripomenul, že na rokovaní predsedov poslaneckých klubov a iných stretnutiach k riešeniu
Výzvy pre región boli predkladané rôzne návrhy, aby členenie finančných prostriedkov bolo aj
pre malé obce. PSK má 665 obcí, z toho 23 miest. 527 obcí je do 2 000 obyvateľov. Bolo by
dobré niečo vymyslieť, aby Výzva pre región pomohla aj obciam do 2 000 obyvateľov, lebo
PSK v rámci súčasnej výzvy chce riešiť veľké projekty v rámci regiónov PSK. Na menšie
projekty, ktoré by mohol riešiť, nezostanú finančné prostriedky. Predložil poslanecký návrh na
uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK ukladá riaditeľovi Úradu PSK pripraviť a predložiť
Zastupiteľstvu PSK na júnové zasadnutie poslancov PSK 2. Výzvu pre región vo výške cca 1,2
mil. eur za účelom podpory projektov cestovného ruchu a projektov obcí do 2 000 obyvateľov.
Poslanec Šmilňák nevie, či zastupiteľstvo má právomoc úkolovať riaditeľa a ukladať mu.
Treba si pozorne pozrieť zákon, aby zastupiteľstvo nepresahovalo svoje kompetencie. Poslanca
Hoptu zarazil program 2 podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných
kultúrnych pamiatok. PSK má viac ako 665 obcí a miest a nie v každom meste a obci sa
nachádza kultúrna pamiatka UNESCO resp. národná kultúrna pamiatka. Týmto názvom
programu PSK prakticky znemožnil 90 % obcí zapojiť sa do tejto výzvy. Ani v obciach okresu
Humenné nie sú kultúrne pamiatky UNESCO alebo národné kultúrne pamiatky. Navrhol
vypustiť z názvu UNESCO a národné kultúrne pamiatky. Názov programu by bol podpora
obnovy kultúrnych pamiatok PSK. Do výzvy by sa mohli zapojiť obce s nejakými menšími
pamätníkmi. Už tá minimálna výška 10 000 eur je pre niektoré malé obce doslova likvidačná.
Predložil pozmeňovací návrh, aby program 2 mal názov Podpora obnovy kultúrnych pamiatok
nachádzajúcich sa v mestách a obciach PSK. Budú to vyberať a hodnotiť zodpovední
ľudia, uprednostnia významné pamiatky danej obce alebo okresu a pridelia im finančné
prostriedky. Poslanec Šmilňák dodal, že potom sa trošku vytráca duch tejto výzvy, ktorá má
podporný charakter a nemá primárne vyriešiť pamiatky v celom regióne. Táto výzva má
podporiť predovšetkým kultúrne pamiatky s regionálnym alebo nadregionálnym charakterom.
Existuje zoznam kultúrnych pamiatok zapísaných v kultúrnom dedičstve UNESCO alebo
medzi národnými kultúrnymi pamiatkami v PSK. PSK nemá toľko prostriedkov, aby v takom
rozsahu dokázal opravovať a púšťal sa do projektov v každej menšej obci. Zachoval by súčasný
charakter a ducha výzvy. Predseda PSK Majerský povedal, že poslanci pôsobiaci vo svojich
okresoch a regiónoch by sa mali opýtať starostov žiadajúcich finančné prostriedky od PSK, či
využili všetky možnosti tohto štátu. Ministerstvo kultúry pravidelne vydáva dotačný program
Obnov si svoj dom, ktorý poskytuje finančné prostriedky na rekonštrukciu národných
kultúrnych pamiatok rôzneho druhu. Je to vyšpecifikované od chrámov, kostolov, dreveníc,
verejných a neverejných budov dokonca aj súkromných. Starostovia a majitelia nevyužívajú
túto možnosť a stačí si iba pozrieť stránku ministerstva kultúry a dotačný program Obnov si
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svoj dom pamätá na takéto veci. Nevyužívajú tieto štátne peniaze a už žiadajú krajské. Treba
rozšíriť ich obzory a dostanú peniaze možno na projektovú dokumentáciu, odvodnenie budovy,
strechu, fasádu výmenu okien a postupne môžu takto opraviť celú budovu. Je to dôležitý bod,
ktorému sa starostovia, primátori alebo majitelia jednotlivých kultúrnych inštitúcií nevenujú.
Poslanecký návrh treba predložiť písomne. Poslanec Damankoš má problém s poslaneckými
návrhmi poslancov Kmeca a Hoptu. Ich návrhy smerujú rovno k preformulovaniu výzvy,
každému a na všetko. Treba sa dohodnúť, že výzva bude jasne podporovať určité veci. Buď
chce PSK dokončiť kostrovú sieť a preto ju potrebuje sfunkčniť. 30 km na každú stranu
znamená celý kraj. Pridaním UNESCA k pamiatkam sa okruh zúži, ale zámerom nie je vyhodiť
odtiaľ 500 obcí, ale vybrať aspoň tie naj pamiatky a sfunkčniť k nim infraštruktúru. Nedá sa
jednou alebo piatimi výzvami vyriešiť všetko, čo sa za niekoľko desaťročí nepodarilo. Nebude
hlasovať za tieto predložené návrhy. Výzva má byť jasne určená, keď sú obmedzené zdroje. Ak
budú neobmedzené, treba podporiť všetko. Poslanec Gašper si nemyslí, že sa trhá výzva kvôli
pomoci všetkým obciam a mestám. Mali by byť otvorené dvere, aby si každý mohol podať
žiadosť a o tom koho podporiť rozhodnú poslanci. Poslanec Bieľak pripomenul, že
predsedovia poslaneckých klubov riešili túto výzvu dvakrát, s predsedom PSK tretíkrát,
medzitým rokovali komisie. Je členom komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorá
prechádzala podobné návrhy. K návrhu poslanca Vooka dodal, že Zastupiteľstvo PSK môže
určite ukladať úlohy riaditeľovi Úradu PSK. Je riaditeľom preto, že musí plniť úlohy uložené
poslancami PSK. Zastupiteľstvo nemôže ukladať úlohy predsedovi PSK. K cyklotrasám dodal,
že Zastupiteľstvo PSK už schválilo kostrovú sieť, ktorá bude skutočne prioritná a dominantná.
Nehovorí o potrebnom budovaní ďalších spojníc. Keď sa touto výzvou rozšíri, sieť bude
celokrajská a stratí sa efekt kumulovať zdroje na budovanie hlavných trás. V budúcnosti sa
môžu budovať aj spojnice, ale zdrojov je málo na to, aby sa to otvorilo tak široko a urobili sa
kúsky podobne ako pri budovaní diaľnic a opravách ciest PSK. Upozornil poslancov na
regionálny princíp s koncentrovaním peňazí. Chápe starostov a primátorov, lebo každý chce,
ale nedá sa podporiť skutočne všetko. V tomto smere dáva za pravdu tým, ktorí hovoria
o neotváraní výzvy do takej šírky. Pripravuje sa Stratégia cyklotrás PSK. Je pred schválením,
príde do zastupiteľstva. Poslanci si budú môcť nastaviť iné priority, keď sa im nepáči súčasná
kostrová sieť a povedať spôsob financovania tých spojníc a siete II. a III. triedy v rámci
cyklotrás, ale PSK nie je v štádiu, aby mohol rozhodiť peniaze na všetky úseky. Dĺžku 30 km
treba prediskutovať, lebo pre niekoho je to veľa, pre niekoho málo, po ceste, vzdušnou čiarou,
ako vlastne. Treba nechať priestor odborníkom, komisii, ďalším ľuďom. Nech pripravia
kvalitný návrh. Možno o tom diskutovať pri 2. výzve v júni a v budúcnosti môže byť
financovanie nastavené inak. Je jasne zadefinované, čo je alebo nie je kultúrnou pamiatkou.
Existuje zoznam UNESCO a zoznam kultúrnych pamiatok na Slovensku jasne stanovený a
vedený ministerstvom kultúry. Kto z poslancov by posudzoval historickú hodnotu budovy,
alebo či je už kultúrnou pamiatkou a zaslúži si pozornosť? Pravidlá musia byť jasné. Výzva sa
nemôže takto otvárať a každá budova bude spĺňať tento parameter. Momentálnym návrhom sú
pamiatky UNESCO, ale okrem UNESCA je tu množstvo kultúrnych pamiatok zapísaných
v zozname vedenom ministerstvom kultúry. Treba rešpektovať tento zoznam, lebo ak sa výzva
otvorí, bude PSK podporovať možno čokoľvek bez skutočnej historickej hodnoty. Na
poslaneckom návrhu poslanca Vooka sa zhodli všetci predsedovia poslaneckých klubov
a požiadal poslancov o jeho podporu. PSK chce v budúcnosti podporiť obce zo zvyšných
zdrojov vo výške cca 1,2 mil. eur, ktoré sa nerozdelili. Pôjdu v novej 2. výzve pripravenej
riaditeľom úradu. Prioritou bude cestovný ruch a malé obce do 2 000 obyvateľov. Predseda
PSK Majerský potvrdil slová poslanca Bieľaka. Tento návrh bude zapracovaný do 2. výzvy aj
bez nejakej úlohy schválenej zastupiteľstvom. Poslanec Hopta dodal, že predseda PSK nemusí
dať hlasovať o jeho pozmeňovacom návrhu, ale požiadal tých, ktorí budú rozhodovať o
pridelení finančných prostriedkov v programe 2 – podpora obnovy kultúrnych pamiatok
40

UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, aby rešpektovali rozloženie PSK a finančné
prostriedky nesústredili len do 2 – 3 okresov. Ak budú v návrhu poslanca Vooka obce do 2 000
obyvateľov, sú to skoro všetky obce na území PSK. Keď chce PSK pomôcť tým menším, určite
by navrhol do 1 000 obyvateľov. Do 2 000 obyvateľov nebudú už len mestá a pár väčších obcí,
ostatné obce tam budú všetky. Poslanec Paľa ako člen komisie regionálneho rozvoja chce
podporiť regionálny princíp a nastavenie tých podmienok, ktoré boli pre cyklotrasy naozaj
určené. Ak PSK nebude mať kompletnú kostrovú sieť, je zbytočné robiť malé trasy. PSK by
mal ísť filozofiou jedného celku a ostatné veci potom napájať. Ak bude chcieť všetko urobiť
naraz, tak sa za 15 rokov nepodarí urobiť nič súvislé. Osobne podporuje len cyklotrasy v rámci
kostrovej siete. Poslanec Kmec je zvedavý, ako obec so 150 obyvateľmi, cez ktorú pôjde 2 –
3-kilometrový úsek bude spolufinancovať 50 % a kedy tam tá cyklotrasa bude. Obec si nedovolí
ani 30 % a cyklotrasa tam nebude. Pointa bola nejakým spôsobom zvýrazniť to, čo má PSK
v regióne, čiže národné pamiatky, kultúrne pamiatky, jazerá, čokoľvek iné. PSK to nevie
napojiť na hlavnú kostrovú sieť, keď všetci tvrdia, že kostrová sieť bude. Treba ísť súvisle, teda
kostrová sieť, ale aj prípojky na kostrovú sieť. Čoho sa poslanci boja? Poslanec Ledecký to
prirovnal k diaľniciam. Najprv treba postaviť diaľnicu, až potom k nej napojiť cesty II. a III.
triedy a nie naopak. Keď ešte PSK nemá hlavnú diaľnicu, je logické, že by sa mal tomu
venovať. Mal by urobiť nejaký ucelený celok, aby obce nemali 2 – 3 km cyklotrasy a nikto po
nej nebude chodiť, lebo nebude prepojená. Tieto veci treba na komisii rozobrať koncepčne cez
odborné diskusie. Ale nie tak, že večer pred zastupiteľstvom niekoho niečo napadne a na
zastupiteľstve to ide riešiť. Poslanec Gašper pripomenul, že diaľnice sa budujú už od 2.
svetovej vojny a ešte stále sa nedá dôjsť z ukrajinskej hranice... Predseda PSK Majerský
prerušil diskusiu, lebo s faktickou poznámkou sa nedá reagovať na faktickú poznámku.
1) Doplňovací návrh predložený poslancom Kmecom:
Zastupiteľstvo PSK A/ schvaľuje program 1 - Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, cieľ
programu: - realizácia projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou
sieťou cyklistických trás PSK a doplnenie o napojenie kostrovú sieť 1. stupňa do 30 km; príprava projektových dokumentácií cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK a doplnenie
o napojenie cyklotrás na kostrovú sieť 1. stupňa do 30 km; - vytvorenie nových
a modernizácia už existujúcich cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK a doplnenie o
napojenie cyklotrás na Kostrovú sieť 1. stupňa do 30 km; - vytvorenie nových a modernizácia
už existujúcich inteligentných „BikePoint“, cyklosčítače a pod. v súlade s Kostrovou sieťou
PSK a doplnenie o napojenie cyklotrás na kostrovú sieť 1. stupňa do 30 km.
Hlasovanie:
za: 12
proti: 10
zdržalo sa: 28
Doplňovací návrh nebol schválený.
Doplňovací návrh predložený poslancom Vookom:
Zastupiteľstvo PSK ukladá riaditeľovi Úradu PSK pripraviť a predložiť Zastupiteľstvu PSK
na júnové zasadnutie poslancov PSK 2. Výzvu pre región vo výške cca 1,2 mil. eur za účelom
podpory projektov cestovného ruchu a projektov obcí do 2 000 obyvateľov.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 5
Doplňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 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

41

A/ s c h v a ľ u j e
Výzvu pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle
VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského
samosprávneho kraja
B/ u k l a d á riaditeľovi Úradu PSK
pripraviť a predložiť na júnové zasadnutie Zastupiteľstva PSK 2. Výzvu pre región vo
výške cca 1,2 mil. eur za účelom podpory projektov cestovného ruchu a projektov obcí do
2 000 obyvateľov.
T: 22. jún 2020
Z: riaditeľ Úradu PSK
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Podpredseda PSK Jakubov požiadal predsedu PSK a zastupiteľstvo o súhlas na zmenu
programu rokovania, konkrétne presun bodu 33 – Informatívna správa o činnosti spoločnosti
Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc PSK vzhľadom na
pracovné povinnosti zástupcov Sveta zdravia, a. s., prítomných na dnešnom zasadnutí
zastupiteľstva. Predseda PSK Majerský sa spýtal poslancov, či je všeobecný súhlas, alebo sa
bude o zmene programu hlasovať. Všetci predsedovia poslaneckých klubov súhlasili
s presunom bodu 33.

K bodu 33

– Informatívna správa o činnosti spoločnosti

Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych spoločností a nemocníc
PSK: MUDr. Dvorový, MPH, generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a. s.,
poďakoval Zastupiteľstvu PSK za zaradenie tohto bodu do programu dnešného rokovania
a jeho následný presun. Požiadal predsedu PSK o toto vystúpenie, lebo považuje za esenciálne,
aby spoločnosť, ktorá prevádzkuje v PSK niekoľko zdravotníckych zariadení, zastupiteľstvo
pravidelne informovala, ukazovala progres svojej činnosti a takýmto spôsobom si získavala
jeho dôveru. Zástupcovia spoločnosti pripravili veľmi stručný prehľad aktivít, ktorý bude
prezentovať v medicínskej časti MUDr. Hill, PhD., medicínsky riaditeľ a vo finančnej časti Ing.
Valaška, finančný riaditeľ.
MUDr. Hill, PhD., medicínsky riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a. s., chce veľmi stručne
predstaviť spoločnosť ProCare a Svet zdravia. Je to dôležité aj z pohľadu Ústavy SR, ktorá
zakotvuje každému občanovi a každému pacientovi možnosť slobodnej voľby lekára. Takže
nie je nič výnimočné, že pacienti z PSK navštevujú zariadenia v iných krajoch, keďže je tu
geografická súvislosť s KSK, kde majú tiež svoje zariadenia, ale v podstate to platí pre celú SR.
ProCare je skupina 12 polikliník, Svet zdravia skupinou 17 nemocníc. Je jednoznačne
najväčším neštátnym poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v SR. Investície v roku 2019
dosiahli v spoločnosti ProCare celkovo 2,4 mil. eur a 17,7 mil. eur v spoločnosti Svet zdravia.
Po postavení poslednej nemocnice na Boroch preinvestuje skupina celkom takmer pol miliardy
eur v slovenskom zdravotníctve. Má viac ako 8 000 zamestnancov. Každá z 29 samostatných
jednotiek tejto spoločnosti má veľmi jasne vypracovanú dlhodobú stratégiu. Zástupcovia PSK
zúčastňujúci sa dozorných rád nemocníc patriacich do pôsobnosti PSK ju poznajú detailnejšie.
Stratégia je plne v súlade s vývojom demografie tejto krajiny a so zmenou a vývojom
chorobnosti. Dnešným najväčším problémom zdravotníctva ale aj iných sektorov je starnutie
populácie, a preto sa sústreďuje na oblasť 70 % najčastejších diagnóz, ktoré pokrýva 90 %
pacientov. Je to uvedené zámerne, lebo veľmi často sa diskusia v zdravotníctve vyvíja
v okrajových alebo minoritných témach. Nechce tým povedať, že nie sú dôležité. Z pohľadu
individuálneho pacienta sú dôležité, ale často uniká ten širší rámec. Stratégia každej jednej
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nemocnice je v súlade s plánom alebo s tým, čo plánuje štát ako napr. stratifikácia predstavená
ako pracovná verzia. Keď sa budú po voľbách meniť východiská, Svet zdravia musí nejakým
spôsobom zareagovať. Všetky prevedené kroky musia byť v súčinnosti a v súlade s nejakou
národnou koncepciou. Nie je prevádzkovateľom alebo investorom, ktorý by bol pasívnym
poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Naozaj prichádza so zásadnými inováciami
a investíciami do zdravotníctva, ktoré sa týkajú aj nemocníc v PSK. Novinkou je, že od januára
resp. februára 2020 aj v nemocniciach vo Vranove a Svidníku bude k dispozícii používanie
umelej inteligencie v diagnostike cievnych mozgových príhod. Je to ochorenie, ktoré začína
významným spôsobom narastať a presúva sa do nižších vekových kategórií. V minulosti ľudia
zomierali alebo končili na invalidných dôchodkoch, dnes moderná liečba umožňuje mnohým
zachrániť život, ale aj plnohodnotný návrat do pracovného a spoločenského života. Je to
mimoriadne dôležité prvé sieťové nasadenie v SR. Inovácia IBM Watson for Oncology je
unikátne riešenie, ktoré v SR nie je a má ho k dispozícii málokto v Európe. Pred tromi rokmi
to bola naozaj až vizionárska investícia ich akcionára, dovtedy ho malo len niekoľko nemocníc
v USA. V tejto spoločnosti ho majú k dispozícii všetci onkológovia a významne im pomáha
v diagnostike 14 najčastejších onkologických ochorení. Vlastnou inováciou je centrálna
prípravovňa liekov v Michalovciach. Je to niečo unikátne a ani v ČR neexistuje podobný
koncept. V krátkom čase bude mať generálny riaditeľ ich spoločnosti stretnutie priamo
s ministrom zdravotníctva ČR, ktorý má záujem o adaptáciu predmetného konceptu pre
nemocnice v ČR. Tento rok sa pripravuje podobná centrálna prípravovňa v Trebišove. Je to
investícia až do 1 mil. eur. Každý rok by chceli pridávať ďalšiu nemocnicu. Strašne veľa sa
rozpráva o kvalite zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Málokto však túto diskusiu vedie cez
konkrétne čísla. Táto spoločnosť prišla prvá s reálnymi oficiálnymi dátami o pravde v prípade
nozokomiálnych nákaz. Za posledné 3 roky došlo prijatím mnohých opatrení k signifikantnému
zníženiu aj v ich sieti. Poukázal na vyznačené nemocnice v PSK. Prvá nemocnica vo Vranove
nad Topľou sa dlhodobo drží okolo 5 % aj zásluhou veľkého nasadenia ľudí, ktorí sa tomu
venujú. Je to už naozaj európska prvá liga. Pod 5 % sú už iba výnimočné pracoviská a hranica
4 % je pre absolútnu top svetovú triedu, v ktorej by chceli byť aj oni. Výsledky sa dostavujú
a za každým percentom sú desiatky až stovky ľudí, ktorí zbytočne nerozosievajú nozokomiálnu
nákazu, ktorá je oveľa častejšia, ako by sa niekto domnieval.
Ing. Valaška, finančný riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a. s., informoval prítomných
o každej nemocnici z pohľadu jej výkonnosti a preinvestovaných zdrojov. Nemocnica
v Humennom má vytvorený nový urgentný príjem 1. typu. Vynovila sa ambulancia vnútorného
lekárstva, anesteziologická, algeziologická, gastroambulancia, vytvorilo sa nové RTG
pracovisko. Investuje sa z prostriedkov EÚ, kde sa vytvára nový internistický klaster, zlúčila sa
JIS s neurológiou, interné oddelenia. Nakúpili sa medicínske zariadenia. Nemocnica mala
v roku 2019 celkovo 308 lôžok, hospitalizovala resp. odliečila celkom 10 306 pacientov
v lôžkovej alebo jednodňovej časti. Počet pôrodov - 602, počet operácií - 2 571, priemerný
prepočítaný počet - 78 lekárov, 200 sestier. V roku 2019 sa preinvestovalo 505 000 eur.
Najväčšie investície smerovali najmä do prestavby interného oddelenia, infraštruktúry, výmeny
podláh na ODCH, zriadenia nových nadštandardných izieb. V roku 2020 má byť celková
investícia vo výške 3,8 mil. eur. Suma 3,6 mil. eur sa bude týkať eurofondových a s tým
súvisiacich investícií, kde má veľkú časť investícií aj samotná spoločnosť. Veľká časť investícií
sa má týkať aj prístrojového zariadenia. Za obdobie 2012 – 2020 má byť preinvestovaných 8,8
mil. eur. V Nemocnici vo Svidníku sa po určitých reštrukturalizačných zmenách otvorilo nové
psychiatricko-rehabilitačné oddelenie a rozšírila neurológia, jednodňová zdravotná
starostlivosť, psychiatrická liečebňa, liečebňa pre chronických pacientov. Je ambícia zaradiť
nemocnicu medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti poskytujúcich urgent 1. typu.
Rokujú o tom s ministerstvom a veria, že sa to podarí, ako to viackrát spomínali a deklarovali.
Počet lôžok – 200, počet hospitalizácií – 6 200, počet operácií – 640, počet zamestnancov – cez
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170. V roku 2019 bolo preinvestovaných celkom cez 201 000 eur. Najväčšie investície sa týkali
kardiologického ultrazvuku, novej technológie parkovania, nového prístroja pre
transfuziologické oddelenie, zdokonaľovania infraštruktúry, výmeny podláh na ODCH. V roku
2020 majú byť investície v celkovej výške 136 000 eur. Ďalšou prevádzkovanou nemocnicou
je Vranovská nemocnica vrátane Stropkova. V roku 2020 plánuje eurofondové projekty, vznik
pôrodnice novej generácie, rozšírenie klastra OAMIS, nakúp nových medicínskych zariadení
CT, RTG a ultrazvuk. Počet hospitalizovaných pacientov a výkonov jednodňovej starostlivosti
– 12 500, počet operácií – 1 890, počet pôrodov – 1 042, počet lekárov – 74, počet sestier –
193. Celkové investície v roku 2019 – 1,2 mil. eur. Plánované investície v roku 2020 – 4,5 mil.
eur, z toho 4,3 mil. eur súvisí s eurofondami. Najväčšie investície v roku 2019 sa týkali
stavebných častí, gynekológie a pôrodníctva, stavebných úprav, OAMIS – 277 000 eur,
intenzivistických lôžok – 237 000 eur, novej infraštruktúry hematologicko-transfuziologického
oddelenia. V roku 2020 má byť preinvestovaných 4,6 mil. eur, z toho 3,7 mil. eur eurofondy,
investície súvisiace s eurofondami a ďalšie jednotlivé investície. Rekapitulácia dát za obdobie
2019: výnosy z predaného majetku – 6 262 574 eur; majetok bez povinnosti preinvestovať –
1 248 000 eur; suma, ktorá sa má preinvestovať – 5 013 000 eur; celková preinvestovaná suma
k dnešnému dňu - 12 330 000 eur. Všetky finančné prostriedky z výnosov majetku boli
v nemocniciach preinvestované. Ako spoločnosť momentálne neevidujú v účtovníctve žiadne
záväzky voči PSK a tretím stranám. Dňa 15. 1. 2020 dostali list so zoznamom exekúcií, ktoré
momentálne preverujú a vyjadria sa k nim neskôr.
MUDr. Dvorový, generálny riaditeľ spoločnosti Svet zdravia, a. s, dodal, že to boli stručné
informácie z viacerých oblastí. Za kľúčové považoval zdôrazniť ekonomické fakty, lebo často
dostáva otázky, či preinvestovali všetko, alebo koľko preinvestovali. Finančný riaditeľ
prezentoval mieru investícií do tejto chvíle a zároveň načrtol pokračovanie v investíciách
v ďalšom období. Svet zdravia sa snaží starať o nemocnice systematickým spôsobom aj
všetkými prezentovanými fragmentmi z ich činnosti. Naďalej bude pokračovať v starostlivosti
o tieto nemocnice a zdravotnícke zariadenia a v ďalšom prepájaní s ostatnými nemocnicami
v rámci ich siete aj vrátane moderných nemocníc. Stabilitu nemocníc vníma ako dôležitý
priestor v personálnej oblasti. Prináša do tohto regiónu pracovné miesta. V priebehu tohto roka
by chcela otvoriť ďalších 40 pracovných miest pre ľudí ťažšie uplatniteľných na trhu práce so
stredoškolským alebo vysokoškolským vzdelaním. Verí, že nájdu v tomto regióne svoje
uplatnenie práve v ich spoločnosti. Poukázal na podporu vzdelávania a systematického
získavania ľudí pre prácu v nemocniciach a poliklinikách ich siete. Nebude komentovať všetky
aktivity a investície do nemocníc, krajšieho prostredia, technológií, ktoré prinášajú do týchto
nemocníc, lebo je ich strašne veľa. Majú slúžiť zvýšenému záujmu ľudí o prácu v ich
nemocniciach. Verí, že sa im to darí.
Diskusia:
Poslanec Hencel sa informoval o možnej spolupráci pri organizovaní akcií medik roka
a florence roka. MUDr. Dvorový, MPH, víta tento záujem a bude rád, keď si to prípravné tímy
prediskutujú podrobnejšie. Aj tento rok bude Svet zdravia organizovať akcie medik
roka, florence roka aj letný kemp medikov. Tieto akcie sa tešia veľkému záujmu. Okrem týchto
podujatí pripravuje aj poatestačné resp. pomedicínske kurzy pre chirurgov a internistov, teda
lekárov čerstvých absolventov alebo 2 – 3-ročných doktorov niektorých nemocníc ich siete.
Participujú na nich aj lekári z nemocníc PSK. Rovnako má dobre rozbehnutý systém grantov
a podpory sestier, lekárov, rádiologických asistentov. Tento rok pridáva ďalší grant na podporu
vedeckej činnosti alebo vedeckovýskumnej činnosti zamestnancov ProCare a Sveta zdravia.
Bude veľmi rád, ak na týchto širokých aktivitách bude môcť participovať aj s PSK. Poslanec
Hirčko pripomenul, že na minulom zasadnutí zastupiteľstvo schválilo odpredaj nadbytočného
majetku svidníckej nemocnice. Samotným uznesením bolo schválené, že peniaze pôjdu na
technické zhodnotenie svidníckej nemocnice. Zaujímal sa o konkrétne využitie tohto značného
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balíka peňazí. MUDr. Dvorový, MPH, odpovedal, že finančný riaditeľ prezentoval schválené
a pripravené investície roka 2020. Ide o technické a medicínske investície, investície do IT,
presne podľa prezentácie, ktorá bola len akýmsi výpočtom niektorých vecí z dlhého
investičného plánu. Riaditeľ svidníckej nemocnice môže poskytnúť poslancovi Hirčkovi
detailný plán vrátane časového harmonogramu, kedy sa bude obstarávať konkrétna vec, služba,
technika. Je kompetentný a má všetko schválené. Keď miera získaných prostriedkov presahuje
ročnú investíciu, tak sa táto investícia nejakým spôsobom rozkladá. Svet zdravia má pripravený
plán pre každú nemocnicu na niekoľko rokov s tým, čo chce opraviť a čo chce vybudovať. Verí,
že sa to podarí naplniť. Poslancovi Damankošovi je ľúto, že tu momentálne nesedia poslanci,
ktorí opakovane otvárajú témy týkajúce sa spoločnosti Svet zdravia a nemocníc. Chce počuť
stanovisko zástupcov Sveta zdravia k veciam, ktoré sa v zastupiteľstve opakovane otvárali ako
časté informácie o gynekologicko-pôrodníckom oddelení vo Svidníku. Generálny riaditeľ
spomínal vypracované plány pre všetky nemocnice na niekoľko rokov. Ako túto situáciu vidí
on, či sa to zatvára, zatvárať bude a kde vidí nejakú budúcnosť. Veľmi často tu počuť, že PSK
má veľmi nevýhodné postavenie vo vzťahu k Svetu zdravia s menšinovým podielom. Verejná
mienka vytvára dojem, že Svet zdravia si robí s majetkom čo chce. Požiadal o stanovisko k tejto
veci. MUDr. Dvorový, MPH, je veľmi rád, že poslanec Damankoš otvoril tieto dve otázky.
Hlavným cieľom dnešného vystúpenia v Zastupiteľstve PSK bolo odbúravanie mýtov.
K pôrodnici vo svidníckej nemocnici sa opakovane detailne vyjadrovali, je zatvorená a zostáva
zatvorená. Na jej mieste bolo rozšírená neurológia a rehabilitácia. Koncept svidníckej
nemocnice vrátane urgentu 1. typu a starostlivosti o internisticko-neurologických a následných
pacientov bol predložený zdravotným poisťovniam, ktoré ho podporili. Opravené a nanovo
otvorené oddelenia sú aktuálne zazmluvnené v zdravotných poisťovniach. Od 1. 2. 2020 je už
zazmluvnená aj rehabilitácia vo všeobecnej zdravotnej poisťovni ako posledná. Reprofilačný
plán nemocnice bol kompletne naplnený a pokračuje ďalej. Spoločnosť sa nechystá zatvárať
niektoré úseky zdravotníckych zariadení, keď to nedáva nejaký medicínsky zmysel. Pôrodnica
v danej chvíli dávala tento zmysel a bude ho dávať aj z dlhodobého hľadiska, preto zostane
zatvorená. Každá nemocnica má istý strategický plán, ktorý obsahuje rádovo milióny eur
investícií. Musí sa dodržať, lebo podľa vývoja demografie a zdravotného stavu populácie je
potrebné systematicky investovať. Je to práca niekoľkých rokov, nedá sa urobiť za týždeň.
Aktuálne sa spoločnosť nechystá nič iné zatvoriť. Pôrodnica naozaj vyplynula z nejakých vecí
a asi nemá zmysel sa k tomu vracať. Bolo detailne komentované. Práve preto oznámil otvorenie
40 pracovných miest v Nemocnici vo Svidníku. Chce ukázať, že im záleží na každej jednej
nemocnici, každú chcú rozvíjať a pomôcť danému regiónu možno prácou pre 40 ľudí. Druhá
otázka smerovala na majetok a majetkové spoločnosti. Asi je v súčasnom zastupiteľstve málo
poslancov, ktorí si pamätajú čas uzatvárania zmlúv. Spoločnosť Svet zdravia sa snažila splniť
všetky podmienky uvedené v memorande a v zmluvách, preto ukazuje odpočet
investícií, vyjadruje sa k otázkam o nevysporiadaných záväzkoch a spolupracuje s PSK, aby
poctivo povedala, že vysporiadala tretie strany. Neeviduje nič, presne si veci overí a nájde
riešenie. Aktuálne neeviduje žiadnu otvorenú vec, ktorá by bola pre spoločnosť nejakým
spôsobom nebezpečná. Nerád by sa vyjadroval k spôsobu, akým boli kedysi nastavené zmluvné
vzťahy. Svet zdravia ich rešpektuje a bude rešpektovať v budúcnosti. Všetky jeho zariadenia
v tomto kraji sú stabilné, do každého investuje a každé jedno rozvíja. Všetky ostatné finančné
a ekonomické veci vo vnútri spoločnosti bude následne vysporiadavať tak, aby to pomohlo
zásadným spôsobom spoločnosti a neohrozilo ju to. Poslanec Hirčko dostal na svoju otázku
dlhú, ale nie konkrétnu odpoveď. Na minulom zasadnutí schválilo zastupiteľstvo odpredaj
nadbytočného nehnuteľného majetku. V uznesení bolo uvedené, že sa zainvestuje opäť do
technického zhodnotenia nehnuteľného majetku. Keď dopredu nevedeli, či zastupiteľstvo
uznesenie schváli, nepovie mu čo presne, ale či všetky schválené peniaze ako odpredaj
Prešovského zdravotníctva pôjdu na technické zhodnotenie nehnuteľného majetku vo
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svidníckej nemocnici. Nevie, či správne pochopil, že 40 nových pracovných miest ako nová
investícia bude v meste Svidník. MUDr. Dvorový, MPH, to potvrdil. Na prvú otázku
odpovedal, že Svet zdravia má 17 nemocníc, 12 polikliník a kupuje rádovo desaťtisíce položiek.
V danej chvíli nevie povedať, čo presne sa bude opravovať v Nemocnici vo Svidníku. Preto ho
odkázal na riaditeľa danej nemocnice, ktorý mu detailne ukáže veci, ktoré už tento rok budú vo
Svidníku zhodnotené z technického pohľadu s presným rozpisom vrátane financií
a harmonogramu. Stále sa im podarilo dodržať ambíciu a stihnúť do 31. 12. preinvestovať
všetky peniaze. Konkrétne rozdelenie balíka môže zaslať v odpovedi neskôr. Poslanec Babin
ako občan mesta Humenné poukázal na ulice Komenského a 1. mája, kde sú okrem polikliniky
sústredené ich nemocnice, stredné školy, materská škôlka, obytné domy. Spýtal sa, či
spoločnosť plánuje niečo spraviť s miestnou infraštruktúrou, zvolať stretnutie s mestom
a VÚC, lebo súčasná situácia s každodennými zápchami je neúnosná a ohrozuje aj chodcov
navštevujúcich tieto zariadenia. MUDr. Dvorový, MPH, odpovedal, že sa snažili najmä
o investície do Nemocnice v Humennom, do ktorej investujú pomerne vysoké finančné
prostriedky, aby mala svoju budúcnosť a medicínske zameranie, zvládla akútnu zdravotnú
starostlivosť a dokázala sa postarať o pacientov v regióne. To bol ich primárny cieľ. Bol tam
otvorený urgent 1. typu, nové RTG atď. Riešenie dopravnej situácie nevníma spoločnosť ako
hlavnú úlohu prevádzkovateľa zdravotníckeho zariadenia. Nemocnica sa nachádza na týchto
uliciach, ale odporúča obrátiť sa s touto otázkou skôr na mesto Humenné, či bude nejakým
spôsobom participovať na riešení tohto problému. Svet zdravia bude určite súčinný, ale jeho
primárnou úlohou je starať sa o nemocnicu ako takú, v ktorej sa deje strašné veľké množstvo
vecí.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
b e r ie n a ve d om ie
informatívnu správu o činnosti spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jej dcérskych
spoločností a nemocníc PSK.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 0
zdržali sa: 3
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 15 – Návrh na schválenie účasti PSK v pripravovanom
projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA
cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko – Slovensko –
Ukrajinsko - Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 –
2020: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového
riadenia Úradu PSK, požiadala zastupiteľstvo o súhlasné stanovisko k predmetnému projektu,
ktorý vyplýva z Akčného plánu iniciatívy Catching-up Regions II, ktorým sa podporí jeden
z komponentov s názvom Poloninská cesta (Poloniny trail). Ide o projektovú dokumentáciu
s rozpočtom 150 000 eur s 5 %-ným spolufinancovaním vo výške 7 500 eur.
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
schvaľuje
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu
„Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy
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2020 s predpokladaným rozpočtovým nákladom 150 000 eur, ktorého ciele sú v súlade
s výstupmi Akčného plánu iniciatívy Catching-up Regions II.
2. spôsob financovania projektu: zálohové platby.
3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške cca 7 500 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.
Hlasovanie:
za: 35
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 16 – Návrh na schválenie prípravy projektovej
dokumentácie vybrané úseky „Poloniny trail“ v rámci
očakávaných výstupov iniciatívy Catching-up Regions II: PaedDr.
Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu
PSK, predkladá návrh na schválenie prípravy projektovej dokumentácie pre ďalší vybraný úsek
z komponentu „Poloniny trail“ v rámci iniciatívy Catching-up Regions II. Ide o dobudovanie
úsekov, ale najprv je potrebné pripraviť projektovú dokumentáciu, aby sa dalo pokračovať
v tomto pláne.
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 s c h v a ľ u j e
1. prípravu technickej správy a projektovej dokumentácie k vybraným úsekom „Poloniny
trail“. Projektová dokumentácie je v súlade s výstupmi Akčného plánu iniciatívy Catching-up
Regions.
2. zabezpečenie financovania tejto projektovej dokumentácie v odhadovanej sume do 100 000
eur.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
273/2019 zo dňa 26. 8. 2019:

PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, predkladá návrh na doplnenie
predmetného uznesenia týkajúceho sa projektu Smart PSK. Riadiacim orgánom je Ministerstvo
vnútra SR. Ide o efektívnu verejnú správu v rámci všetkých VÚC v SR. V tomto uznesení sa
nahrádza pôvodný text bodu D novým znením: predfinancovanie uvedeného projektu
z rozpočtu PSK po schválení žiadosti o NFP a financovanie prípadných neoprávnených
výdavkov. Je to povinná súčasť každého projektu.
Diskusia:
Poslanec Damankoš upozornil práve na časť D. Súhlasí s tým, že zastupiteľstvo to musí
schváliť. Ale práve tu sa vytvára dobrý priestor na to, o čom sa bude hovoriť v závere rokovania
a to rôznych nadlimitných a ďalších výdavkoch. PSK by si mal dať veľký pozor a zaviazať
tých, ktorí budú tieto veci pripravovať, aby projektanti aj realizátori niesli zodpovednosť za
nejaké výdavky naviac, ktorých platenie vlastne dnes zastupiteľstvo schvaľuje. Je to vážny
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problém, ktorý sa objavuje v programe skoro na každom zasadnutí. Je za podporu, ale práve
tuná sa zastupiteľstvo zaväzuje k tomu, čo možno o niekoľko rokov bude dodatočne
schvaľovať. Predseda PSK Majerský požiadal poslancov, aby neopúšťali rokovaciu
miestnosť z dôvodu uznášaniaschopnosti zastupiteľstva.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov m e n í a d o p ĺ ň a uznesenie
Zastupiteľstva PSK č. 273/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k predloženiu žiadosti o nenávratný
finančný príspevok na projekt s názvom „Smart Prešovský samosprávny kraj“ na
základe výzvy Inteligentný a lepší samosprávny kraj vyhlásenej v rámci Operačného
programu Efektívna verejná správa v časti schvaľuje nasledovne:
vypúšťa sa bod D: D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok maximálne do
výšky 3 500 000 eur pre roky 2020 – 2022.
a nahrádza sa znením: D. predfinancovanie uvedeného projektu z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovanie
prípadných neoprávnených výdavkov.
Hlasovanie:
za: 32
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 18 – Informatívna správa o iniciatíve Catching-up
Regions v PSK:

PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja
a projektového riadenia Úradu PSK, prezentovala II. etapu iniciatívy Catching-up Regions
v PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou. Celý schválený akčný plán sa
nachádza vo fáze, kedy sa realizujú a sčasti pripravujú implementácie jednotlivých
komponentov. Komponent I. sa zaoberá zvyšovaním kvality vzdelávania na stredných školách.
Rozprávalo sa o ňom na decembrovom zasadnutí zastupiteľstva. Komponentom II.1 je návrh
finančnej schémy pre malé a stredné podniky. Cieľom je vytvoriť prierezový finančný nástroj
ako hlavný zdroj na financovanie opatrení a podporných aktivít pre zabezpečenie ich
udržateľnosti. Regionálny rozvojový fond bude tvoriť zdroje zo štrukturálnych fondov,
štátneho rozpočtu a VÚC. Výstupom tohto komponentu je štúdia dopadu. Komponent II.2
Poloniny trail spomenula v predchádzajúcich bodoch a na decembrovom zasadnutí
zastupiteľstva. Pri komponente III. Rozširovanie a skvalitňovanie geoinfraštruktúry
priestorových informácií v PSK ide o potrebu prehĺbenia a kvalitného spracovania dát.
V súčasnosti má PSK naozaj kvalitný tím, ten spracováva a realizuje vstupné dáta, ktoré sú
ďalej využívané. Ku kvalitnejšej dátovej analytickej podpore prispela dohoda o vzájomnej
spolupráci so Štatistickým úradom SR o poskytovaní dát, ktoré je automatizované, ako aj
kvalitnejšia metodika a spôsob publikovania údajov Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny
SR. V rámci komponentu IV. Lepšie riadenie projektov došlo k 1. 11. 2019 k zmene
organizačnej štruktúry úradu. Vznikli 2 nové jednotky a to oddelenie projektového riadenia
a inštitút rozvoja na odbore strategického rozvoja a projektového riadenia. Komponent IV.2 je
zlepšenie integrácie marginalizovaných Rómov. Vytvoril sa externý aj interný tím, ktoré
v spolupráci so starostami obcí a expertmi Svetovej banky pripravili akčný plán. Najskôr sa
vybrali 3 pilotné obce, dnes je ich 6: Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Čičava, Varadka,
Krivany. Pod komponentom IV.3 Základná environmentálna infraštruktúra v okrese Snina
s pracovným názvom „voda - kanál“ sú vodárenské aktivity v 28 obciach okresu Snina. Riešené
územie zahŕňa 4 doliny regiónu: Pčoliné a okolie, Ubliansku dolinu, Uličskú dolinu a Zbojskú
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dolinu. Zásobovanie pitnou vodou sa rieši v 24 obciach s počtom cez 5 000 obyvateľov
a odkanalizovanie v 28 obciach s počtom cez 6 800. V komponente IV.4 Školenia
a poradenstvo pri realizácii projektu Poloniny trail sa pripravujú a realizujú rôzne školenia
a poradenstvá s personálnym zastúpením odborníkov z PSK a Svetovej banky.
Diskusia:
Poslanec Damankoš poďakoval za materiál, ktorý súhrne hovorí o všetkom, čo sa bude robiť.
V rámci komponentu I je jeden z výstupov aktivity I.2 návrh systému optimalizácie siete
stredných odborných škôl v PSK, ktorý reaguje na potreby trhu práce. PSK investuje 5 mil. eur
do veľkého projektu, ktoré mu niekto dáva. Optimalizácia siete škôl nie je ešte dokončená
a uznesením bol konštatovaný blížiaci sa termín. Aby bol tento projekt úspešný, mal by PSK
dohliadnuť na dlhodobo udržateľnú sieť škôl. Inšpirovala ho aj diskusia so zástupcami Sveta
zdravia, ktorí na niekoľko rokov dopredu demograficky plánujú umiestnenie nemocníc. Týmto
smerom by sa mohlo postupovať aj v oblasti školstva. V komponente III je pre odbor školstva
nejaký web, ktorý informuje o ponuke štúdia na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Ak
bude informovať len o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a nebudú v ňom zahrnuté
súkromné a cirkevné školy, budú to možnosti štúdia len v určitom percente aj keď vo
väčšinovom a žiaci sa budú hlásiť aj niekde inde. Predseda PSK má právo rozhodovať o tom,
koľko žiakov sa prihlási na tú – ktorú aj neštátnu školu. Ak má PSK právomoc postupovať
v tomto smere ako samospráva, malo by sa rátať s týmito školami minimálne v počtoch žiakov,
lebo plánovanie nebude presné, keď pri budovaní systému pre 5 000 študentov bude 1 000
úplne inde. Spýtal sa, či sa to nedá rozšíriť na všetky existujúce školy v PSK, aby žiaci dostali
komplexnú informáciu, keď PSK aj tak reguluje počet škôl. Ak sa to nedá, tým pádom ten klient
resp. žiak nedostane komplexnú informáciu, pretože o určitom percente ho PSK informovať
nebude. Na str. 6 je jedným z výstupov príprava vzdelávania riaditeľov stredných škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v oblasti manažérstva kvality a implementácie modelu CAF
na stredných školách. Chcel vedieť, či to vzdelávanie bude teraz len pre 2 vybrané školy, alebo
to bude dlhodobý program aj pre ostatných cca 65 riaditeľov, ktorí sa tam budú môcť nejakým
spôsobom prihlásiť. V závere požiadal predsedu PSK o polhodinovú obedňajšiu prestávku.
Predseda PSK Majerský dodal, že po prerokovaní 19. bodu programu bude obedňajšia
prestávka. Poslanec Wzoš mal otázku týkajúcu sa komponentu II. a to finančných pôžičiek. Či
existuje nejaká predstava o ich fungovaní, v akej výške budú poskytované, lebo inovatívnych
schém na podporu malých a stredných podnikov je pomerne veľa napr. de minimis, ktorú robí
ministerstvo hospodárstva. Chcel vedieť, ako bude zameraná táto finančná pomoc. Trochu ho
mrzí, že komponent I. je orientovaný na učňovské školstvo a v komponente II. sa bude
podporovať vznik inovatívnych a startupových projektov. Podľa jeho názoru by sa aj
komponent I. mal viac venovať vyššej pridanej hodnote, IT sektoru a súvisiacim službám ako
učňovskému školstvu, ktorým sa v podstate iba generuje množstvo pracovných síl pre
operátorov a nadnárodné korporácie, ale jednoducho sa nerozbíja tento región. Je potrebné
posunúť sa skokom ďalej, ale je to takto zadefinované a asi sa to už nedá zmeniť. Ing. Mucha
odpovedal poslancovi Damankošovi. Zúčastnil sa workshopu so Svetovou bankou, kde
s hlavným konzultantom veľmi detailne rozoberali veci okolo demografického vývoja. Takže
to nie sú celkom len dáta, ale koncepčná metodologická kvalitná práca. Následne reagoval na
otázku poslanca Wzoša tým, že pôjde o nejaký fond pre celé územie PSK. Rokovania prebiehali
s organizáciou SIA, ktorá má z Európskej komisie prístup k veľkým zdrojom. Prvá úvaha je, že
pôjde zhruba o objem fondu na úrovni 4 mil. eur. PSK potrebuje, aby tento fond spravoval
niekto, kto má nejakú empíriu s už realizovanými projektmi, čo je vlastne podmienkou
Európskej komisie. Bude to o správcovi fondu, do ktorého vložia peniaze tretie strany. Nie je
to o peniazoch z PSK.
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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 b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o iniciatíve
Catching-up Regions v PSK.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu

19

–

Schválenie predloženia žiadosti o NFP
a spolufinancovania pre národný projekt „Zlepšenie stredného
odborného školstva v PSK“: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, predkladá materiál vyplývajúci
z komponentu I. iniciatívy Catching-up Regions v PSK. Ide o mäkký projekt s podporou duálu
v hodnote 5 mil. eur s 5 %-ným spolufinancovaním zhruba vo výške 250 000 eur.
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. s c h v a ľ u j e
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok národného projektu „Zlepšenie
stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji“ s predpokladaným
rozpočtovým nákladom maximálne 5 007 334,50 eur na základe schválenia zámeru NP dňa 17.
12. 2019 komisiou pri Monitorovacom výbore Operačného programu Ľudské zdroje pre
prioritnú os Vzdelávanie.
Názov operačného programu: Operačný program Ľudské zdroje.
Predpokladaná výška bežných výdavkov: 5 007 334,50 eur.
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie národného projektu
uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov
projektu v sume maximálne 250 366,73 eur (typ výdavkov: bežné výdavky) ako rozdiel
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami
poskytnutia pomoci.
A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov projektu z rozpočtu
kraja.
B. b e r i e n a v e d o m i e
B.1. spôsob financovania projektu: refundácia, formou zálohových platieb, alebo formou
kombinácie zálohových platieb a refundácie.
B.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Majerský vyhlásil 20-minútovú prestávku.
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K bodu 20 – Návrh na dofinancovanie projektu „Zlepšenie
dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TENT koridor“: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, oboznámil
prítomných s tým, že v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020 v projekte Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov
a Svidník na TEN-T koridor vyšli z výsledkov verejného obstarávania nadlimitné výdavky vo
výške 185 000 eur, ktoré je potrebné dofinancovať z rozpočtu 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 dofinancovanie
projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T
koridor“ vo výške 185 000,00 eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja určených
na pokrytie nadlimitných výdavkov vyplývajúcich z výsledkov verejného obstarávania.
Hlasovanie:
za: 35
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu

21A

–

Predfinancovanie
a spolufinancovanie
mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020 Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava
v Prešove: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, predkladá na
schválenie predfinancovanie mikroprojektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove
v spolupráci s Verejnou knižnicou v Krosne pod názvom „Knižnice v čase a priestore“. Ide
o refundáciu vo výške 95 % v sume 36 505,1 eur, z toho bežné výdavky 21 590,1 eur
a kapitálové výdavky 14 915 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.
predfinancovanie mikroprojektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove,
Levočská 1, Prešov, s názvom „Knižnice v čase a priestore“ predloženého na základe
Výzvy Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 z vlastných zdrojov PSK do
obdobia refundácie vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume
36 505,1 eur, z toho bežné výdavky 21 590,1 eur a kapitálové výdavky 14 915,00 eur.
2.
spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu v sume 1 921,33 eur, z toho bežné výdavky 1 136,33
eur a kapitálové výdavky 785,00 eur.
3.
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie:
za: 38
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu

21B

–

Predfinancovanie
a spolufinancovanie
mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020 Múzea v Kežmarku: Mgr. Antolíková, vedúca
odboru kultúry Úradu PSK, predkladá na schválenie predfinancovanie mikroprojektu Múzea
v Kežmarku s názvom „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko-slovenskej
obchodne ceste“.
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.
predfinancovanie mikroprojektu Múzea v Kežmarku, Hradné námestie 42, Kežmarok,
s názvom „Limanowa a Kežmarok – magdeburské mestá na poľsko – slovenskej
obchodnej ceste“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko - Slovensko
2014 - 2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 83,75 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 22 065,27 eur (bežné výdavky).
2.
spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 16,25 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu v sume 4 281,33 eur (bežné výdavky).
3.
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie:
za: 37
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu

21C

proti: 0

zdržalo sa: 0

–

Predfinancovanie
a spolufinancovanie
mikroprojektu z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho
rozvoja Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko –
Slovensko 2014 – 2020 Podduklianskeho osvetového strediska vo
Svidníku: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, predkladá na
schválenie predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo
Svidníku s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“ vo výške
95 %.
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.
predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, s názvom „Rozvoj turistického potenciálu
powiatu Jaslo a okresu Svidník“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko
-Slovensko 2014 - 2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 %
z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 25 237,27 eur, z toho bežné
výdavky 22 767,27 eur a kapitálové výdavky 2 470 eur.
2.
spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume 1 328,27 eur, z toho bežné výdavky 1 198,27 eur
a kapitálové výdavky 130 eur.
3.
zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Hlasovanie:
za: 40
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 22 – Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy
CLT01 z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo
a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej Úradom vlády SR (nórske
fondy) pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) –
rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“: Mgr.
Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, predstavila projekt Ľubovnianskeho múzea
- hrad v Starej Ľubovni. Ide o zámer realizovať projekt z nórskych fondov z programu
Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca s predpokladaným
rozpočtovým nákladom maximálne 1 mil. eur, v ktorej sú zahrnuté bežné a kapitálové výdavky.
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 poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu
„Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 000 000 eur, v tom bežné výdavky 300 000
eur, kapitálové výdavky 700 000 eur.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške max. 50 450 eur, v tom bežné výdavky 50 450 eur.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.
Hlasovanie:
za: 39
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 23A – Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy
z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko
– Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre projekt „Karpatská
hviezdna dráha“: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, uviedla
schválenie finančných prostriedkov za účelom realizácie projektu Vihorlatskej hvezdárne
v Humennom s názvom Carpathian Star Way - Karpatská hviezdna dráha vo výzve Ochrana
životného prostredia, zmiernenie vplyvov klimatických zmien a prispôsobenie sa im. Ide
o kapitálové aj bežné výdavky.
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 poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu
Carpathian Star Way - Karpatská hviezdna dráha s predpokladaným rozpočtovým nákladom
pre žiadateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom max. 320 000 eur, v tom kapitálové výdavky
242 000 eur, bežné výdavky 78 000 eur.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške max. 16 000 eur, v tom kapitálové výdavky 12 100 eur, bežné výdavky 3 900 eur.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.
Hlasovanie:
za: 40
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 23B – Schválenie finančných prostriedkov v rámci výzvy
z programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko
– Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 pre žiadateľa Podduklianske
osvetové stredisko: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, predkladá
zastupiteľstvu schválenie finančných prostriedkov za účelom realizácie projektu
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku na rozvoj turistického ruchu. Upozornila
na zmenu výšky predpokladaného rozpočtového nákladu z 560 000 na maximálne 480 000 eur,
z toho kapitálové výdavky 400 000 eur a bežné výdavky 80 000 eur. V rámci 5 %-ného
spolufinancovania je namiesto požadovaných 28 000 eur správna suma maximálne 24 000 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 poskytnutie finančného príspevku za účelom realizácie projektu s
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 480 000 eur pre žiadateľa Podduklianske
osvetové stredisko, v tom kapitálové výdavky 400 000 eur, bežné výdavky 80 000 eur.
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného
projektu vo výške max. 24 000 eur.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 24 - Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK,
uviedol, že cieľom predloženého materiálu je vytvoriť priestor pre výpožičkový stav aj so
subjektmi, ktoré nie sú zriadené priamo PSK. Kompetenciu na schvaľovanie takýchto
výpožičiek bude mať stále zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 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 s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.
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Príloha tohto uznesenia:

DODATOK č. 5
schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 405/2020 dňa 10. februára 2020, ktorým sa menia
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja schválené
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25A/2010 dňa 2. marca 2010 v znení neskorších dodatkov.
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 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 (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch“) s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona
NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o majetku“) schvaľuje Dodatok č. 5 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „ Dodatok č. 5“) v tomto znení:
Článok I.
1. V § 5 ods. (8) znie :
„(8)

Výpožička majetku samosprávneho kraja schvaľovaná predsedom (§ 17 písm. f) zásad) sa
pripúšťa pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a medzi
organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja. Výpožičku pre iné právnické
a fyzické osoby schvaľuje zastupiteľstvo spôsobom uvedeným v § 16 písm. v) zásad. Zmluva o
výpožičke musí obsahovať ustanovenie o povinnosti vypožičiavateľa uhrádzať platby za služby,
ktoré s výpožičkou súvisia.“

2. V § 9 ods. (4) písm. b) znie:
„b) na základe zmluvy o výpožičke“
3. V § 9 ods. (5) znie:
„(5)

Zmluvu o nájme prebytočného hnuteľného majetku alebo dočasne prebytočného hnuteľného
majetku samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke prebytočného hnuteľného majetku a
dočasne prebytočného hnuteľného majetku samosprávneho kraja uzatvára správca majetku.
Zmluvy podľa prvej vety alebo podstatné zmluvné podmienky v prípadoch, kde sa nevyžaduje
schválenie zmluvy, je správca povinný predložiť za účelom schválenia príslušnému orgánu
samosprávneho kraja. To neplatí, ak sa jedná o zmluvu, ktorú je oprávnený uzavrieť správca
bez povinnosti schvaľovania orgánom samosprávneho kraja.“

4. V § 10 ods. (1) písm. b) znie:
„b) na základe zmluvy o výpožičke schvaľovanej v súlade s § 16 a § 17 zásad. Pri výpožičke majetku
z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa primerane použije postup podľa § 10 ods. 6 písm. a), b), i)
zásad a § 10 ods. 7 zásad .“
5. V § 10 ods. (2) znie:
„(2)

Zmluvu o nájme prebytočného nehnuteľného majetku alebo dočasne prebytočného
nehnuteľného majetku samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke prebytočného nehnuteľného
majetku alebo dočasne prebytočného nehnuteľného majetku samosprávneho kraja uzatvára
správca majetku. Zmluvy podľa prvej vety alebo podstatné zmluvné podmienky v prípadoch,
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kde sa nevyžaduje schválenie zmluvy, je správca povinný predložiť za účelom schválenia
príslušnému orgánu samosprávneho kraja. To neplatí, ak sa jedná o zmluvu, ktorú je oprávnený
uzavrieť správca bez povinnosti schvaľovania orgánom samosprávneho kraja.“
6. V § 16 sa dopĺňa písm. v), ktoré znie:
„v) trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov výpožičku majetku samosprávneho kraja pre fyzické
osoby a právnické osoby (okrem organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja) z
dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom osobitný zreteľ musí byť zdôvodnený a zámer vypožičať
majetok týmto osobám je samosprávny kraj povinný zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním
výpožičky zastupiteľstvom na úradnej tabuli samosprávneho kraja a na internetovej stránke
samosprávneho kraja, pričom tento zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby.“
7. V § 17 sa písm. f) znie :
„f) schvaľuje zmluvu o výpožičke majetku samosprávneho kraja pre organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja a medzi organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho
kraja,“
Článok II.
Dodatok č. 5 k zásadám bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 405/2020 zo dňa 10. februára
2020 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia .

V Prešove dňa 10. 2. 2020

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja
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K bodu 25A - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku
a investícií Úradu PSK, predkladá prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Štrba.
Ide o nehnuteľnosti financované formou združenej investície v minulosti, ale v plnom rozsahu
spravované obcou Štrba. Sú súčasťou areálu zimných športov. Obec Štrba požiadala PSK
o prevod majetkového podielu. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu prevod
spoluvlastníckeho podielu schváliť.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods.
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje
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 - prevod
podielu majetku vyššieho územného celku, 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 spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku Prešovského
samosprávneho kraja, zapísaného na LV 4786, k. ú. Štrba, a to:
stavba:
- objekt pre snežné pás. vozidlá, techniku, súpisné číslo 4146, na pozemku registra KN C
parcelné číslo 3609/10
spoluvlastnícky podiel: 7/10, ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00326615, za
kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Obec Štrba je výlučným vlastníkom všetkých ostatných objektov v športovom areáli na
Štrbskom Plese, kde zabezpečuje aj správu, údržbu a financovanie v plnom rozsahu.

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

K bodu 25B - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku
a investícií Úradu PSK, predstavil prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území
Orkucany o rozlohe 1,7 ha, ktorý sa nachádza v blízkosti stavby budúceho obchvatu mesta
Sabinov. Žiadateľom je súkromná firma AZOR KAPPA, s. r. o., ktorá realizuje rozšírenie
obchodného centra a na tomto pozemku chce umiestniť skládku vykopanej zeminy vo veľkom
rozsahu. Pozemky tvoria roklinu a nachádzajú sa v tesnej blízkosti budúcej preložky cesty.
Reálne bude vytvorený prirodzený celok, ktorý nepoškodí ráz krajiny. Kúpna cena za m2 je 13
eur. Komisia správy majetku viackrát prerokovala tento prevod vzhľadom na spresnenie
podmienok spolupráce a odporúča zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods.
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

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 v k. ú. Orkucany,
a to:
novovytvorené pozemky:
- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 130 m2 ,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere 1106
m²,
- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 283 m2 ,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere 68 721
m²,
- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 16 860 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere 411 144 m²,
- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 205 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere
1106 m²,
- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 365 m2 ,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere
68 721m²,
- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 17 m2 ,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere 411 144 m²,
zapísané na LV č. 109, k. ú. Orkucany, odčlenené geometrickým plánom č. 100/2019 vyhotoveným
GEOPLAN, s. r. o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, IČO: 31693598, úradne overeným Okresným
úradom Sabinov, katastrálnym odborom, pod č. G1-674/2019, dňa 18.11.2019
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
(Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 17 860 m².)
do vlastníctva kupujúceho – AZOR KAPPA, s.r.o., Medená 18, 811 02 Bratislava – Staré Mesto, IČO:
46 139 982, za kúpnu cenu 55 901,80 €, pri cene 3,13 €/1m².
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom
č. 1/2020 zo dňa 10. 01. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Majtnerom, 082 71 Lipany, v zmysle
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších
predpisov, predstavuje 55 901,80 €, pri jednotkovej cene pozemkov 3,13 €/ m².
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Rozšírenie občianskej vybavenosti v meste Sabinov v súvislosti s výstavbou priestorov služieb pre
obyvateľov.

Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 25C - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku
a investícií Úradu PSK, uviedol prevod nehnuteľného majetku v katastrálnom území Nižný
Hrabovec. Obec Nižný Hrabovec požiadala PSK o prevod pozemkov pod chodníkmi
a miestnymi komunikáciami, ktoré plánuje rekonštruovať z vlastných zdrojov. Výmera
prevádzaného majetku je zaokrúhlene 0,9 ha. Odporúčaná 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 § 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 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
v správe Správy a údržby ciest PSK zapísaného na LV č.1744, k. ú. Nižný Hrabovec, a to:
novovytvorených pozemkov registra C KN:
- parcelné číslo 1152/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 297 m2,
- parcelné číslo 1152/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 934 m2,
- parcelné číslo 1153/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 931 m2,
- parcelné číslo 1153/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1104 m2,
- parcelné číslo 1154/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4126 m2,
- parcelné číslo 1154/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1467 m2,
- parcelné číslo 1154/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 646 m2,
odčlenených od pozemku registra C KN parcelné číslo 1152, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 4830 m2, pozemku registra C KN parcelné číslo 1153, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 8046 m2 a pozemku registra C KN parcelné číslo 1154, zastavaná plocha a nádvorie o
výmere 7399 m2, geometrickým plánom č. 267/2019 vyhotoveným GEODETUM, s. r. o.,
Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overený Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 11.11.2019 pod číslom G1-559/2019,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 9505 m2.
Za splnenia podmienky, že do kúpnej zmluvy sa zakotvia takzvané vedľajšie dojednania,
v ktorých sa obec Nižný Hrabovec zaviaže, že najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia
vlastníckeho práva k prevádzaným pozemkom prevedie do vlastníctva Prešovského
samosprávneho kraja všetky pozemky, ktoré sú v jej vlastníctve a nachádzajú sa pod cestami vo
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. V opačnom prípade bude možnosť pre
Prešovský samosprávny kraj odstúpiť od zmluvy, zmluva sa tým zruší od počiatku a zmluvné
strany si budú povinné vrátiť všetko, čo podľa zmluvy nadobudli.
do vlastníctva kupujúceho – Obec Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407, IČO:
00332593, za kúpnu cenu 1,00 €.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Obec Nižný Hrabovec plánuje rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, ktoré sa
nachádzajú na prevádzaných pozemkoch. Prevodom pozemkov obec nadobudne vlastnícke
právo k pozemkom pod obecnými stavbami a tým sa zosúladí užívací stav so stavom právnym.
Cesty a chodníky majú verejnoprospešný účel a slúžia obyvateľom a návštevníkom obce.

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

K bodu 25D - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku
a investícií Úradu PSK, informoval prítomných o prevode nehnuteľného majetku – telesa
cesty v katastrálnom území Lesnica v dĺžke 0,7 km. Nachádza sa v intraviláne aj extraviláne
obce Lesnica, ktorá požiadala PSK o kúpu. Cestu užíva obec a PSK tam neprevádzkuje žiadnu
autobusovú dopravu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods.
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho
kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto
uznesenia
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 v k. ú. Lesnica, a to:
existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3148 v k. ú. Lesnica, okres Stará Ľubovňa, v dĺžke
0,770 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3148 km 7,570 – 8,340
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej
komunikácie.
do vlastníctva kupujúceho – Obec Lesnica, 065 33 Lesnica 26, IČO: 00330001, za kúpnu cenu
1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Uvedený úsek cesty III/3148 vedie v intraviláne aj v extraviláne obce Lesnica. Vzhľadom na to,
že cesta v tomto úseku má v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách
(cestný zákon) v z. n. p., v súlade s vykonávacou vyhl. 35/1984 Zb. a v zmysle príslušných
technických predpisov, charakter miestnej komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým
parametrom cesty III. triedy a po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava,
navrhuje sa tento úsek cesty III/3148 vyradiť z cestnej siete ciest III. triedy na území PSK
a zaradiť do siete miestnych komunikácií.
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Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 26A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný
osobitného zreteľa:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK,
predstavil nájom nehnuteľného majetku – pozemku v katastrálnom území Humenné. Mesto
Humenné požiadalo o 10-ročný prenájom pozemku v areáli základnej školy v Humennom, kde
už dlhodobo plánuje vybudovanie multifunkčného ihriska. Na jeho výstavbu má alokované
zdroje už niekoľko rokov. Výška nájomného je 1 euro za rok.
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
schvaľuje
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 Hotelová akadémia,
Štefánikova 28, 066 01 Humenné, IČO: 17078393, a to:
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 8363, k. ú. Humenné, a to:
- pozemok registra KN C parcelné číslo 3907, druh pozemku: záhrada o výmere 870 m2
do nájmu nájomcu – Mesto Humenné, Kukorelliho 34, 066 28 Humenné, IČO: 00323021, za nižšie
uvedených podmienok:
- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatú časť
roka).
- Účel nájmu: vybudovanie multifunkčného ihriska, jeho využívanie pre športové aktivity
a vyučovací proces.
- Doba nájmu: nájom na dobu určitú 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané:
- Nájomca sa zaviaže vybudovať na vlastné náklady na uvedenom pozemku viacúčelové ihrisko
v termíne do jedného roka od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
- Po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani protihodnotu
toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu.
- Nájomca umožní prenajímateľovi/právnemu nástupcovi využívať vybudované viacúčelové ihrisko
bezplatne po celú dobu platnosti nájomnej zmluvy.
- Prenajímateľ a nájomca uzatvoria písomnú dohodu vždy pred začiatkom každého školského
roka najneskôr do 31. 8. o termínoch využívania viacúčelového ihriska v priebehu školského
roka s prihliadnutím na zostavený rozvrh hodín a plán práce krúžkov so športovou náplňou.
- Nájomca bude znášať všetky náklady v súvislosti s prenajatým majetkom, najmä údržbu
ihriska, odvoz odpadu, BOZP, poistenie a pod.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu bude využitý s prihliadnutím na § 2 a § 63 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na všeobecne prospešný účel vo verejnom
záujme v športe na vybudovanie a prevádzku športoviska pre žiakov základných a stredných škôl.

Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 26B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný
osobitného zreteľa:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK,
uviedol nájom nehnuteľného majetku – parkovacieho miesta pred budovou Úradu PSK pre
nájomcu KOCR Severovýchod Slovenska na dobu neurčitú s výškou nájomného 240 eur za
rok. PSK je spoluzakladateľom a partnerom tejto organizácie.
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
__________________________________________________________________________
schvaľuje
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to:
nehnuteľný majetok – parkovacie miesto pred budovou Úradu Prešovského samosprávneho
kraja na Námestí mieru 2 v Prešove na pozemku registra KN C parcelné č. KN C 853/6
v katastrálnom území Prešov evidovanej v katastri nehnuteľností na LV č. 13515
prenajímaná plocha v m2 :
parkovacie miesto o celkovej výmere 12,5 m2
do nájmu nájomcu – Severovýchod Slovenska, nezisková organizácia, so sídlom Námestie
mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 42238536, za nižšie uvedených podmienok:
- Výška nájomného bez platieb za služby spojené s nájmom: 240,-€/rok.
- Účel nájmu: parkovanie jedného motorového vozidla Krajskej organizácie cestovného
ruchu Severovýchod Slovenska.
- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Nájomca je nezisková organizácia plniaca verejnoprospešné úlohy v oblasti rozvoja cestovného
ruchu. Krajská organizácia cestovného ruchu sídli v budove PSK, spoluzakladateľom
organizácie je Prešovský samosprávy kraj spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu.
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 34A – Výpožička majetku PSK: Podľa slov Ing. Muchu, riaditeľa
Úradu PSK, je účelom výpožičky zriadenie honorárneho konzulátu Poľskej republiky
v Prešove na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke do 31. 12. 2021.
Majetok daný do výpožičky bol rozhodnutím riaditeľa úradu zo dňa 20. 11. 2019 v súlade so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK vyhlásený za dočasne prebytočný.
Komisia správy majetku svojím uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predmetnú
výpožičku hnuteľného a nehnuteľného majetku.
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 s c h v a ľ u j e trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa s primeraným použitím § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
výpožičku časti majetku podľa rozhodnutia o dočasnej prebytočnosti č. 05/2019 zo dňa
20. 11. 2019, a to:
a) hnuteľného majetku
Inventárne
číslo
203608
205236
205280
205281
205701
205702
205703
205708
205080
205085

Názov majetku
Stôl PC170, javor
Vešiak stojaci, hliník
Príborník 3-dielny
Obložka spotrebičov (skrinka)
Stolík konferenčný
Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou
Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou
Kancelárske kreslo
Chladnička jednodverová Candy
Umývačka riadu BEKO DFN

Množstvo

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

b) nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 13315, k. ú. Prešov, a to:
- časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na II. podlaží v budove na ul. Hlavná č. 139
v Prešove, súpisné číslo 2940, na pozemku parc. č. KN C č. 3, a to: kancelária č. 2.13 –
kancelárske priestory o výmere 21,92 m2 a miestnosť č. 2.14 - kuchynka o výmere 3,34 m2,
do výpožičky vypožičiavateľovi: Ing. Jánovi Hudackému
za splnenia podmienok, že:
- Ing. Ján Hudacký bude vymenovaný za honorárneho konzula Poľskej republiky v Prešove
a
- náklady spojené s úhradou platieb za služby, ktoré súvisia s výpožičkou, bude honorárny
konzul hradiť sám na vlastné náklady.
Účel výpožičky: zriadenie honorárneho konzulátu Poľskej republiky v Prešove.
Účinnosť zmluvy o výpožičke: najskôr dňom vymenovania Ing. Jána Hudackého za
honorárneho konzula Poľskej republiky v Prešove.
Doba výpožičky: na dobu určitú, odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o výpožičke
do 31. 12. 2021.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Výpožička sa schvaľuje za účelom zriadenia honorárneho konzulátu Poľskej republiky
v Prešove a na jeho činnosť, ako aj na podporu verejno-súkromných partnerstiev a koordináciu
podpory regionálneho rozvoja v PSK.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 27A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, informoval o prevode
nehnuteľného majetku v katastrálnom území Kolonica do správy Vihorlatskej hvezdárne
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v Humennom, ktorá v rámci programu ENI môže získať nenávratné zdroje na výstavbu ďalších
pozorovacích pracovísk. Ide o kúpu pozemku o výmere 1 500 m2 za kúpnu 4,13 eur za m2.
Komisia správy majetku preverovala primeranosť kúpnej ceny a odporúča zastupiteľstvu tento
prevod schváliť.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúcich – MUDr. Ľuboš Hriň, Bratislava,
spoluvlastnícky podiel 1/3; Ing. Ivan Roháč, Košice, spoluvlastnícky podiel 1/3; RNDr. Igor
Kudzej, CSc., Humenné, spoluvlastnícky podiel 1/3; zapísaného na LV č. 470, k. ú. Kolonica,
a to:
- novovytvorené pozemky registra C KN:
parcelné číslo 1099/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1466 m2
parcelné číslo 1100/5 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 34 m2
odčlenené geometrickým plánom č. 34810668-172/2019 vyhotoveným geodetom Ing. Jánom
Rusinkom - GEODET, IČO: 34810668, úradne overeným Okresným úradom Snina, katastrálny
odbor, dňa 15.01.2020 pod číslom G1- 12/2020
ťarchy: Pod V-292/08 zo dňa 8. 8. 2008 sa zriaďuje vecné bremeno, ktoré spočíva v práve
prechodu cez parcely číslo 1099/1, 1098/1 a 1100/1 v rozsahu vyznačenom na predmetnom
geometrickom pláne k nehnuteľnosti pozemku parc. č. CKN 1100/2, záhrady o výmere 49 m2.
Vecné bremeno sa vzťahuje na nehnuteľnosť pozemok parc. č. CKN 1100/2 a prechádza
s vlastníctvom nehnuteľnosti na každého ďalšieho nadobúdateľa – č. z. 40/08.
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Vihorlatská
hvezdáreň v Humennom, Mierová 4, Humenné 066 01, IČO: 37781421, za celkovú kúpnu cenu
6.200,00 €.
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým
posudkom č. 3/2020 zo dňa 09.01.2020 vyhotoveným znalcom Ing. Jozefom Galandom, v
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, predstavuje 6.200,00 €, pri cene 4,13€/1 m2.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 27B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedol, že body 27B, 27C, 27D
sa týkajú toho istého budúceho účelu použitia nakupovaných pozemkov. Dôvodom rozdelenia
do samostatných bodov boli rôzni predávajúci a rôzne princípy kúpy podielov. Spoločným
menovateľom je, že v katastrálnom území Hertník sa nachádza časť cesty s mostom
a nebezpečnou zákrutou. SÚC PSK plánuje túto lokalitu kompletne zrekonštruovať a urobiť
z nej bezpečnú časť cesty. Vlastníci pozemkov mimo tejto cesty, ktoré budú zabraté budúcou
stavbou, sú fyzické osoby a vlastnia spolu 898 m2. PSK ich môže obstarať za cenu 3,25 eur za
m2 a takýmto spôsobom zabezpečiť legitimitu výstavby samotného mosta resp. zákruty, ktorá
na most vchádza a vychádza. Náklady sú primerané danej lokalite. Komisia správy majetku
odporúča tento prevod schváliť.
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich:
Ján Stach, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Jozef Stach, zastúpený správcom Slovenský pozemkový fond Bratislava, výška spoluvlastníckeho
podielu 1/6,
František Konečný, Bardejov, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Anna Kutná, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Marta Kunecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Ľubica Kapecová, Hertník, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
Alžbeta Stachová, Marhaň, výška spoluvlastníckeho podielu 5/36,
zapísaného na LV č. 1295, k. ú. Hertník, a to:
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1219/8, vodná plocha o výmere 42 m2 ,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1343 o celkovej výmere 2338 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1219/9, vodná plocha o výmere 38 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1343 o celkovej výmere 2338 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1095/3, ostatné plochy o výmere 263 m2,
vzniknutý zlúčením:
dielu 18 o výmere 183 m2 - odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1343 o celkovej výmere 2338
m2 a
dielu 19 o výmere 80 m2 odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1344 o celkovej výmere 21736
m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1229/3, zastavané plochy o výmere 4 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN C 1344 o celkovej výmere 21736 m2,
odčlenené geometrickým plánom č. 66/2019 vyhotoveným spoločnosťou Geoprojekt, Konštantínova 6,
080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa
21.08.2019 pod číslom G1-598/2019.
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 347 m2.
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 1.130,00 €.
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 24-2019 zo dňa 23.10.2019
vyhotovenom Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, 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 a predstavuje 1.130,00 € (pri cene 3,25 €/m2).

Hlasovanie:
za: 43
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Predseda PSK Majerský zdôraznil, že body 27B, 27C, 27D spolu súvisia, preto nebude
otvárať diskusiu k nasledujúcim bodom 27C, 27D.

K bodu 27C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
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)
65

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúceho – Eva Dolhá, Hertník,
zapísaného na LV č. 1294, k. ú. Hertník, a to:
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1081/19, ostatná plocha o výmere 314 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1334 o celkovej výmere 13783 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1228/4, zastav. plochy a nádvoria o výmere
89 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1334 o celkovej výmere 13783 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1228/5, zastav. plochy a nádvoria o výmere
2 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN C 1335 o celkovej výmere 3483 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1219/7, vodné plochy o výmere 130 m2,
vzniknutý zlúčením:
dielu 13 o výmere 82 m2 - odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1334 o celkovej výmere 13783
m2 a
dielu 15 o výmere 48 m2 odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1335 o celkovej výmere 3483 m2,
odčlenené geometrickým plánom č. 66/2019 vyhotoveným spoločnosťou Geoprojekt, Konštantínova 6,
080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa
21.08.2019 pod číslom G1-598/2019.
ťarchy: bez zápisu,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 535 m2.
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 1.740,00 €.
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 23-2019 zo dňa 23. 10. 2019
vyhotovenom Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, 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 a predstavuje 1.740,00 € (pri cene 3,25 €/m2).

Hlasovanie:
za: 43
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 27D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúceho – Rudolf Kapec,
Hertník, zapísaného na LV č. 1296, k. ú. Hertník, a to:
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1095/4, ostatná plocha o výmere 14
m2, odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1345 o celkovej výmere 4477 m2,
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1229/4, zastav. plochy a nádvoria
o výmere 1 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1345 o celkovej výmere 4477 m2,
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- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1229/5, zastav. plochy a nádvoria
o výmere 1 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku KN E 1345 o celkovej výmere 4477 m2
odčlenené geometrickým plánom č. 66/2019 vyhotoveným spoločnosťou Geoprojekt,
Konštantínova 6, 080 01 Prešov, IČO: 37 710 915, úradne overeným Okresným úradom Prešov,
katastrálny odbor, dňa 21.08.2019 pod číslom G1-598/2019.
ťarchy: bez zápisu,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 16 m2.
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 52,00 €.
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 25-2019 zo dňa 23. 10.
2019 vyhotovenom Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, 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 a predstavuje 52,00 €
(pri cene 3,25 €/m2).
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 27E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh odpredaja
pozemkov v katastrálnom území Rakúsy z vlastníctva predávajúceho Poľnohospodárskeho
družstva podielnikov, Kežmarok, do vlastníctva PSK. Predávajúci vlastní objekt, v ktorom
PSK prevádzkuje elokované pracovisko SOŠ agropotravinárskej a technickej v Kežmarku.
PSK chce odkúpiť 2 pozemky o výmere 131 m2 a 379 m2 a stavbu – sociálne zariadenie.
Celková kúpna cena je 30 000 eur vrátane DPH. Odkúpením týchto nehnuteľností sa umožní
realizovanie kompletnej rekonštrukcie v rámci projektu IROP naznačeného v iniciatíve
Catching-up Regions.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho Poľnohospodárskeho družstva
podielnikov Kežmarok, Nad Traťou č.1, 060 13 Kežmarok, IČO: 00199702, zapísaného na LV
č. 66, k. ú. Rakúsy, a to:
pozemky registra C KN:
- parcelné číslo 446, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 131 m2,
- parcelné číslo 437/4 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 379 m2,
stavba:
- soc. zariadenie, súpisné číslo 407, na pozemku registra KN C parcelné číslo 446,
s príslušenstvom
ťarchy: bez zápisu
spoluvlastnícky podiel:1/1
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Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 610 m2.
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – SOŠ
agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, 060 01 Kežmarok, IČO: 37 936 859,
za celkovú kúpnu cenu 30.000,00 €.
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 56/2019 zo dňa
05.12.2019 vyhotovenom Ing. Františkom Milatom, Veľká Lomnica, 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 a predstavuje
30.000,00 € (pri cene 9,56 €/m2 za pozemok a pri cene 24.180,69 za stavbu a príslušenstvo,
príslušenstvom sa rozumie vodovodná, kanalizačná a elektrická prípojka).
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 28 – Zmena účelového určenia majetku:

Ing. Grešš, vedúci
odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil zmenu účelového určenia majetku
objektu v katastrálnom území Humenné spravovaného Obchodnou akadémiou v Humennom,
ale zvereného do krátkodobého prenájmu Vihorlatskému múzeu v Humennom. Túto dočasnú
formu je potrebné definitívne legalizovať, lebo OA tento objekt už dlhodobo nevyužíva,
ani využívať nebude. Sú to pozemky a objekty v centre mesta. V jednom z nich sa toho času
nachádza depozit múzea. Celý objekt by sa mal previesť do správy samotného múzea. Najväčší
objekt bude slúžiť depozitárnym účelom. Ďalšie dva budú dočasne prebytočné a po schválení
zastupiteľstvom budú môcť byť použité na potrebné účely mesta Humenné.
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 § 8 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 6 ods. 4 písm. d) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
zmenu účelového určenia majetku určeného na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
zapísaného na LV č. 8358, k. ú. Humenné, a to :
pozemkov:
- parcela registra CKN, číslo parcely 4015, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 375 m2,
- parcela registra CKN, číslo parcely 4016, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 492 m2,
- parcela registra CKN, číslo parcely 4017, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 249 m2,
- parcela registra CKN, číslo par. 4018, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 4122
m2,
stavby: učebňa, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4015,
učebňa, súpisné číslo 39, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4016,
učebňa, súpisné číslo 41, na pozemku registra C KN parcelné číslo 4017,
spoluvlastnícky podiel: 1/1, ťarchy: bez zápisu
na depozitárne účely pre múzejné zbierky,
a to ku dňu účinnosti zmluvy o prevode správy uzavretej medzi odovzdávajúcim správcom – Obchodná
akadémia, Komenského 1, 066 01 Humenné a preberajúcim správcom – Vihorlatské múzeum, Námestie
slobody 1, 066 01 Humenné, IČO: 37781391.
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Hlasovanie:
za: 43
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 29A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh obchodnej verejnej
súťaže majetku PSK, ktorý dlhodobo nevyužíva, zvereného do správy Knižnice P. O.
Hviezdoslava v Prešove. Ide o spoluvlastnícky podiel 3/24, o ktorý prejavili záujem
spoluvlastníci v objekte. Minimálna vyhlásená cena vo verejnej súťaží je 124 564,24 eur.
V súčasnej dobe nemá PSK z tohto objektu žiadny úžitok.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný

B.
B.1
B.2

B.3

schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove uvedeného
v bode B.2 tohto uznesenia
prevod spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja
zapísaného na LV č. 6379, k. ú Prešov, a to:
pozemok registra C KN:
- parcelné číslo 3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2
stavba:
- druh stavby - iná budova, súpisné číslo 7034, na pozemku registra C KN parcelné číslo
3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2 (6. poschodie a polovica 5. poschodia
z celkových 12 poschodí)
spoluvlastnícky podiel: 3/24
ťarchy: bez zápisu
mimoriadne riziká:
- ohodnocovaná budova je v súčasnom stave nefunkčná, je odpojená od inžinierskych sietí
(plyn, voda, elektrina) a od zdroja vykurovania,
- pre sprevádzkovanie budovy je nevyhnutné zrealizovať nové pripojenie na verejné
inžinierske siete a vybudovanie zdroja vykurovania,
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým
posudkom č. 11/2017 zo dňa 27. 03. 2017 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, 080
05 Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 124.564,24 €, z toho stavba 118 254,62 €,
pozemok 6309,62 €, pri jednotkovej cene pozemkov 99,56 €/ m².
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
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(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný
majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia.
2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
záujemca, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,
musí byť splnená najneskôr ku dňu podpísania kúpnej zmluvy.
4. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku
za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
5. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do __ . __ . 20__ do 13:00 hod.
v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – Knižnica P. O. Hviezdoslava budova a pozemok, k. ú.
Prešov – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa, pri
fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na
CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri
vyhlásení tejto o. v. s.),
– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené
údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
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 kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register
– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny stanovenej
vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo
formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke
podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy
je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail.
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Podmienkou na uzatvorenie kúpnej zmluvy zo strany vyhlasovateľa je, že víťaz o. v. s.
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť byť v tomto registri
zapísaný v zmysle bodu 2.
h) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
i) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
j) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
k) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných
údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK.
6. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Ivetou Hurnou, riaditeľkou Knižnice P. O.
Hviezdoslava v Prešove (tel.: +421 915 539 967; e-mail: riaditel@kniznicapohpo.vucpo.sk).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 29B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
296/2019 zo dňa 26. 8. 2019:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií
Úradu PSK, uviedol, že v bodoch 29B, 29C, 29D sú upresnené informácie a podklady k už
vyhláseným obchodným verejným súťažiam, ktorým chýbali niektoré časti po prekontrolovaní
hlavným kontrolórom a oddelením právnym. V predmetnom uznesení sa upresňuje minimálna
výška predaja dlhodobo nevyužívaných garáží v Snine na sumu 3 000 eur. Zároveň sa dáva
podmienka kupujúcemu, aby bol zapísaný v registri verejného sektora ku dňu podpisu kúpnej
zmluvy. Sú to dve zmeny oproti pôvodnému zneniu uznesenia.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
mení a dopĺňa
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 296/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou
verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B schvaľuje v bode B.3
nasledovne:
v ods. 2
sa vypúšťa text:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je
subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových
práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podania návrhu.
a nahrádza sa textom:
V zmysle § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods.1, ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je účastník zmluvného vzťahu
– kupujúci ako víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný byť zapísaný do registra partnerov verejného
sektora v prípade, ak hodnota predmetu prevodu oceneného znaleckým posudkom presiahne sumu
100.000 eur.
Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
v ods. 3 písm. a)
sa vypúšťa text:
a)
ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
a nahrádza sa textom:
a)
ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 3.000,- €,
spôsob a čas úhrady kúpnej ceny.

Hlasovanie:
za: 42
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 29C – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
295/2019 zo dňa 26. 8. 2019:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií
Úradu PSK, pripomenul, že predmetom pôvodnej OVS boli kuchyňa a pozemky
v katastrálnom území Snina. Zmenou uznesenia sa dopĺňa minimálna výška predajnej ceny
v sume 72 000 eur, čo bola najvyššia ponuka z pôvodnej súťaže a podmienka byť partnerom
verejného sektora ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
mení a dopĺňa

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 295/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou
verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B schvaľuje v bode B.3
nasledovne:
v ods. 2
sa vypúšťa text:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je
subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových
práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpísania podania návrhu.
a nahrádza sa textom:
V zmysle § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods. 1, ods. 2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je účastník zmluvného vzťahu
– kupujúci ako víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný byť zapísaný do registra partnerov verejného
sektora v prípade, ak hodnota predmetu prevodu oceneného znaleckým posudkom presiahne sumu
100.000 eur.
Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
v ods. 3 písm. a)
sa vypúšťa text:
a)
ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
a nahrádza sa textom:
a)
ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 72.000,- €,
spôsob a čas úhrady kúpnej ceny.

Hlasovanie:
za: 42
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 29D – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
297/2019 zo dňa 26. 8. 2019:

Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií
Úradu PSK, uviedol, že v predmetnom uznesení sú definované podmienky predaja malého
dvojizbového bytu v Bijacovciach. Zmena spočíva v úprave kúpnej ceny znaleckým posudkom
vo výške 100 %, v druhom vyhlásení minimálne vo výške 75 %, v treťom vyhlásení minimálne
vo výške 50 % a v ďalších kolách minimálne za sumu navrhovanú vyhlasovateľom obchodnej
verejnej súťaže vo výške 4 000 eur. Taktiež sa vyžaduje, aby bol záujemca partnerom verejného
sektora.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák požiadal o vysvetlenie podmienky partnera verejného sektora, či je nutná
v prípade kúpy majetku predávaného do súkromného vlastníctva. Odpoveď Ing. Grešša
nebude úplne fundovaná. Tieto podmienky boli vznesené z dôvodu, že znalecké posudky
presahujú hranicu definovanú pre záujemcov vstupujúcich do týchto kúpnopredajných vzťahov
s verejným sektorom, teda s PSK. V tejto situácii sa ide výrazne pod túto cenu, ktorá je fixná.
Podľa dvoch právnych názorov sa PSK musí držať východiskovej ceny, alebo túto podmienku
neuplatní. Po diskusii s hlavným kontrolórom a právnikmi sa ukazuje, že prísnejšia podmienka
je byť partnerom verejného sektora, lebo kontrola NKÚ si to takto môže vykladať. Je to
podmienka z opatrnosti. Vysvetlenie podala JUDr. Slovjaková, ale nepoužila hlasové
zariadenie (zvukový záznam prerušený). Podľa názoru poslankyne Turčanovej to nebolo
dostatočné vysvetlenie. V tomto prípade ide o predaj bytu s predpokladom, že si ho nekúpi
firma ale fyzická osoba, ktorá sa bude musieť zapísať. Upozornila predkladateľa materiálu, že
túto podmienku nezaregistrovala pri predaji 7 ha pozemku pre obchodnú spoločnosť
v Sabinove. Aký je rozdiel medzi bytom a 7 ha? Predpokladá, že ak niekto nadobúda 7 ha, mal
by byť registrovaný ako partner verejného sektora. Ing. Grešš odpovedal, že ide o výmeru 1,7
ha a kúpna cena je definovaná na celkovú výšku 55 000 eur. Predseda PSK Majerský sa
spýtal, či byt bude stáť viac ako 100 000 eur. Bude stáť menej ako 100 000 eur, čiže v tom je
aj odpoveď. Predseda komisie správy majetku s tým súhlasí.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
mení a dopĺňa

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 297/2019 zo dňa 26. 8. 2019 k schváleniu prevodu majetku obchodnou
verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B schvaľuje v bode B.3
nasledovne:
v ods. 2
sa vypúšťa text:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov záujemca, ktorý nie je
subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,
môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku, práv k majetku alebo iných majetkových
práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu 100 000,- € len vtedy, ak je zapísaný
v registri partnerov verejného sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podmienka podľa bodu 2. , t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpísania podania návrhu.
a nahrádza sa textom:
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V zmysle § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov v spojení s § 2 ods.1, ods.2 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je účastník zmluvného vzťahu
– kupujúci ako víťaz verejnej obchodnej súťaže povinný byť zapísaný do registra partnerov verejného
sektora v prípade, ak hodnota predmetu prevodu oceneného znaleckým posudkom presiahne sumu
100.000 eur.
Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, musí
byť splnená najneskôr ku dňu podpisu kúpnej zmluvy.
v ods. 3 písm. a)
sa vypúšťa text:
a)
ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
a nahrádza sa textom:
a)
ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
vyhlasovateľom a spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
v prvom vyhlásení O. V. S. vo výške 100 % z ceny znaleckého posudku,
v druhom vyhlásení O. V. S. minimálne vo výške 75 % z ceny znaleckého posudku,
v treťom vyhlásení O. V. S. minimálne vo výške 50 % z ceny znaleckého posudku,
v ďalších kolách minimálne za sumu navrhovanú vyhlasovateľom O.V. S vo výške
4.000,00,- eur.

Hlasovanie:
za: 38
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 29E – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá opätovné vyhlásenie novej
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku o výmere 34 m2 v katastrálnom
území Čaklov vedľa radu postavených garáží. Jeden záujemca prejavil konkrétny záujem.
Výška predajnej ceny vyplýva zo znaleckého posudku a je určená na 8,98 eur za m2. Napriek
tomu, že výnos nebude veľký, musia byť všetky podmienky dodržané v zmysle štandardov,
teda obchodná verejná súťaž s komplexnou metodikou.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK platnom znení
A.
B.
B.1
B.2

k o n š t a t u j e,
že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný
schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy Čaklov, 094 35 Čaklov 249, Vranov
n/T, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia
prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 423,
k. ú Čaklov, a to:
pozemok:
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 1009/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 34 m²,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo, 206/6, zastavané plochy a nádvoria o
celkovej výmere 992 m²,
zapísaný na LV č. 423, k. ú. Čaklov, geometrickým plánom č. 170/2018 vyhotoveným Mariánom
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B.3

Urbanom, 093 01 Vranov n/T, IČO: 10806881, úradne overeným Okresným úradom Vranov
nad Topľou, katastrálnym odborom, pod číslom G1-10/2020 dňa 10. 01. 2020,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy:
- Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Spoločenstiev vlastníkov bytov Susedia,
Pod katalpou a Priatelia obývajúcich bytovky s. č. 247, 248 a 250, ktorému zodpovedá
právo používať cesty vybudované v areáli školy ako prístup k obytným domom – bytom
a garážam vlastníkov bytov, č. sp. V 779/2002-84/02.
- Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech Spoločenstiev vlastníkov bytov Susedia,
Pod katalpou a Priatelia obývajúcich bytovky s. č. 247, 248 a 250, ktorému zodpovedá
právo používať cesty vybudované v areáli školy ako prístup k obytným domom – bytom
a garážam vlastníkov bytov, umožniť na zabezpečenie pitnej vody pre vlastníkov bytov a ich
rodiny, využívať vodný zdroj /školskú studňu/, umožniť nutné opravy na rozvodoch vody,
elektrickej energie a plynu vedúce k domom s č. 245,246,247,248 a 250, č. sp. V 780/200285/02
mimoriadne riziká: neboli zistené
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 130/2019 zo
dňa 24. 08. 2019 vyhotoveným znalcom Ing. Mariánom Onderkom, 093 03 Vranov n/T, v
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov a predstavuje 305,32 €, pri jednotkovej cene pozemku 8,98 €/ m².
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný
majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.2 tohto uznesenia.
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do __ . __ . 20__ do 13:00 hod.
v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – Kúpa pozemku v k. ú. Čaklov – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa, pri
fyzickej osobe – meno, priezvisko, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
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Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– doplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na
CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri
vyhlásení tejto o. v . s.),
– presnú identifikáciu záujemcu s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené
údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register
– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže,
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny,
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ponúknutej ceny stanovenej
vyhlasovateľom za nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo
formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke
podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy
je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, mobil, e-mail.
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie
kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany víťaza
obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť zmluvnú
pokutu v súlade so zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie podpísania kúpnej
zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Záujemcovia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
j) Spracovanie osobných údajov vyhlasovateľom upravujú Zásady spracúvania osobných
údajov fyzických osôb v PSK zverejnené na webstránke PSK.

77

4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore s Martou Badinkovou, ekonómom Spojenej školy
Čaklov, Vranov n/T (tel.: +421 905 563 892; e-mail: badinkovam@centrum.sk).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 40
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 30 – Návrh na neupotrebiteľnosť a fyzickú likvidáciu
neupotrebiteľného nehnuteľného majetku:

Ing. Grešš, vedúci odboru
majetku a investícií Úradu PSK, predstavil návrh na vyhlásenie neupotrebiteľnosti a fyzickú
likvidáciu nehnuteľného majetku v katastrálnom území Stará Ľubovňa, ktorý je toho času
užívaný a prenajímaný pre potreby Ľubovnianskej nemocnice, n. o. Ide o budovu garáží
a betónovú plochu, kde by mal byť postavený nový parkovací dom. O likvidáciu tohto objektu
a súhlas s jeho vyradením požiadala PSK priamo Ľubovnianska nemocnica, ktorá plánuje
v tejto lokalite vybudovať viacpodlažný parkovací dom. Predseda PSK Majerský si
prehliadol dané miesto. Je žiaduce, aby bol na tejto ploche postavený parkovací dom pre túto
nemocnicu 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 § 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.

k o n š t a t u j e,
že nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja v nájme Ľubovnianskej nemocnice,
n. o., so sídlom Obrancov mieru 3, Stará Ľubovňa:
• Stavba garáže - katastrálne územie Stará Ľubovňa, zapísaná na LV č. 1190, parcela KN-C
831/19, súpisné číslo 1507, o výmere 370,00 m2
• Betónová plocha s oceľovým prístreškom – katastrálne územie Stará Ľubovňa, zapísaná
na LV č. 1190, parcela KN-C 831/4, bez súpisného čísla, druh: zastavané plochy a nádvoria
o výmere 392 m2
je prebytočný a neupotrebiteľný

B.

schvaľuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného
majetku, a to:

- budovy garáží vedenej na LV č. 1190 na parcele KN-C č. 831/19, súp. č. 1507, o výmere 370 m2, k. ú. Stará
Ľubovňa:
Inventárne
Názov umiestnenia
Názov majetku
Dátum
Vstupná cena
Účtovná
číslo
zaradenia
ZC
Ľubovnianska
Garáže sanitných
nemocnica, n. o. 400914
vozidiel
1957
10 474,04 €
0,00 €
(majetok v nájme)
Spolu
10 474,04 €
0,00 €
- betónovej plochy s oceľovým prístreškom (bez súpisného čísla) vedenej na LV č. 1190 na parcele č. KN-C
831/4 o výmere 392 m2, k. ú. Stará Ľubovňa
Názov majetku
Dátum
Vstupná cena
Účtovná
Názov umiestnenia
Inventárne
zaradenia
ZC
číslo
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Ľubovnianska
nemocnica, n. o. (majetok v nájme)

Betónová plocha
s oceľovým
prístreškom

0,00 €
Spolu

Hlasovanie:
za: 40
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

0,00 €

zdržalo sa: 0

K bodu 31A – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov
Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní:
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu na
schválenie návrh nadlimitných výdavkov resp. naviac prác v objeme 20 202,48 eur s DPH. Ide
o dofinancovanie projektu SŠ J. Henischa v Bardejove, ktorý PSK realizuje v rámci IROP
v rozsahu zaokrúhlene 1 mil. eur. Vzniknuté naviac práce sú detailne popísané v dôvodovej
správe. Prebehol tam aj poslanecký kontrolný deň, ktorý jednoznačne odporúča tieto zdroje
schváliť. Podľa kontroly rozpočtu a detailov zo strany oddelenia investičného odboru majetku
a investícií sú tieto zdroje primerané v objeme aj v cenách požadovaných prác.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a
materiál v celkovom objeme 20 202,48 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 39
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 31B – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov
Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom
vyučovaní: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil
dofinancovanie nadlimitných investičných výdavkov v rámci projektu IROP SZŠ v Humennom
v objeme 79 725,67 eur s DPH. Táto položka sa skladá z dvoch podstatných častí. Pri výstavbe
bezbariérového výťahu je potrebné stabilizovať a riešiť principiálne bezbariérovosť v objekte,
ktorý nebol zahrnutý v statických výpočtoch pôvodného projektu. Objavili sa aj ďalšie výkony,
ktoré nie sú rozpočtované v projekte, ale projekt aj celkové okolnosti v rámci stavby si tieto
práce vyžadujú. Sú zosumarizované v hodnote 50 000 eur. Táto vec bola predmetom tvrdých
diskusií na poslaneckom kontrolnom dni aj zasadnutí komisie finančnej. Na najbližšom
zasadnutí zastupiteľstva budú poslancom prezentované všeobecné zistenia týkajúce sa tohto
typu projektov, o ktorých bude možné komplexnejšie diskutovať. Odporúča zastupiteľstvu
schválenie týchto zdrojov, lebo bez nich nie je možné ukončiť projekt a naplniť požadované
ukazovatele sľúbené v rámci nenávratného financovania.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
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Strednej zdravotníckej školy v Humennom na praktickom vyučovaní“ v objeme 79 725,67
eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 39
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 31C – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov
Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní:
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedol, že žiadateľom
investičných zdrojov je OA v Humennom. Celkový investičný náklad z IROP získaný do
objektu je 533 000 eur vrátane spoluúčasti PSK. Dofinancovanie nadlimitných výdavkov
predstavuje výšku 33 184,40 eur s DPH. Všetky položky boli kontrolované na výšku rozpočtu
týkajúcu sa množstva a primeranosti ceny.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák sa spýtal predkladateľa a právničky úradu, akú má PSK zvýšenú právnu
ochranu ako objednávateľ projektovej dokumentácie pri podpise zmluvy s projektantmi a čo sa
zmenilo od roku 2017. Žiada hmotnú zodpovednosť vysúťažených projektantov, s ktorými PSK
podpisuje zmluvy o dielo. Hmotná zodpovednosť by mala byť minimálne do výšky odmeny,
ktorú dostanú za vypracovanie projektovej dokumentácie. Nevie sa vyjadriť k týmto
prerokovávaným veciam v tom zmysle, kedy bola podpísaná zmluva o dielo a kedy bol riešený
projekt, či ide o projekty spadajúce do funkčného obdobia tohto zastupiteľstva alebo ešte
predošlého. Predložené materiály boli predmetom tvrdých diskusií komisie finančnej. Pevne
verí, že všetci prítomní majú záujem o to, aby sa o dva roky nestretávali s takýmito problémami.
Chcel vedieť, ako sa zlepšila právna ochrana PSK ako objednávateľa projektovej dokumentácie
od roku 2017 a či súčasné podpisované zmluvy so zhotoviteľmi projektovej dokumentácie už
obsahujú hmotnú zodpovednosť projektanta v prípade chýb. Ak obsahujú hmotnú
zodpovednosť, tak v akej forme. Ing. Grešš odpovedal, že PSK teraz vstupuje do 5 veľkých
projektov, ktoré vytvoria investíciu pre PSK v hodnote 24 mil. eur. Asi dva mesiace sa veľmi
dôsledne čistia všetky dodávateľské zmluvy pre dodávateľa aj projektanta. Je to celkom nová
zmluva spracovaná oddelením právnym aj odbornými pracovníkmi odboru majetku a investícií.
Po zasadnutí komisie finančnej bola zastavená jedna súťaž z dôvodu pridania ďalších
podmienok. Konzultujú sa možnosti ako preniesť zodpovednosť reálnym spôsobom, ako to
robia tvrdé komerčné firmy. Tie spôsoby sa našli. Pozval poslanca Hrabčáka na konzultáciu,
ukáže mu zmluvu, pracovný postup a verí, že ho presvedčí o tom, že robí maximum, aby sa
tieto veci už neopakovali. Poslanec Hrabčák sa to spýtal, lebo na zasadnutí komisie finančnej
mu bolo odpovedané, že nateraz tieto ochranné mechanizmy pre objednávateľa PSK
v zmluvách nie sú. Ako poslanec PSK požiadal Ing. Grešša, aby poslanci Zastupiteľstva PSK
dostali mailom informáciu o spôsobe ochrany objednávateľa - PSK, pri všetkých projektoch
prechádzajúcich cez odbor majetku a investícií, aby sa vyvaroval týchto nebezpečných vecí.
Ing. Grešš do dvoch týždňov zabezpečí pre poslancov zoznam aj súpis úkonov zapracovaných
do zmlúv. Keď vystupoval na komisii finančnej, ešte nevedel o všetkom, čo urobili jeho
kolegovia v danom čase. Musí zobrať späť to, čo vtedy povedal. Reálne spôsoby sú a veľmi
intenzívne sa zavádzajú do zmlúv.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní“ v objeme 33 184,40 eur s
DPH.
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Hlasovanie:
za: 37
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 32 – Správa o všetkých vynaložených finančných
prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia ďalších
postupov – FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov: Ing. Benes,
konateľ FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Prešov, predkladá predmetnú správu na
základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 351/2019. Dôvodová správa obsahuje rozdelenie
finančných prostriedkov v jednotlivých rokoch 2017 – 2019, výšky jednotlivých dotácií od
mesta Prešov a PSK a sumarizáciu bežných a kapitálových výdavkov so spôsobom využitia
počas fungovania tejto spoločnosti. V druhej časti je skutkový stav a popis toho, kde sa
v súčasnosti nachádza celý projekt výstavby FUTBAL TATRAN ARÉNY. Ing. Mucha,
riaditeľ Úradu PSK, informoval zastupiteľstvo o dnešnom rokovaní valného zhromaždenia,
ktoré schválilo: 1) projektovú dokumentáciu výstavby štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA
tak, ako bola spoločníkmi predložená ku dňu konania valnej hromady s tým, že spoločnosť ešte
dodatočne vyžiada stanovisko SFZ o súlade projektovej dokumentácie so smernicou UEFA 3,
aby si bola istá tým, že projektová dokumentácia naozaj nemá problém s vydaním certifikácie;
2) rozpočet výstavby štadióna vo výške uvedenej v rozpočte projektovej dokumentácie; 3)
začatie procesu verejného obstarávania a návrh súťažných podmienok predložených
spoločníkmi ku dňu konania valného zhromaždenia s tým, že súťažné podmienky budú
obsahovať dve odkladacie podmienky. Prvou je schválenie výsledku verejného obstarávania na
uzavretie zmluvy o dielo v MsZ Prešov a v Zastupiteľstve PSK. Druhou podmienkou je
schválenie štátnej pomoci vo vzťahu k výstavbe futbalového štadióna Protimonopolným
úradom SR; 4) návrh zmluvy o dielo na dodávateľa stavby s odkladacími podmienkami. Prvou
je schválenie uzavretia zmluvy o dielo v MsZ Prešov a v Zastupiteľstve PSK, druhou
schválenie štátnej pomoci vo vzťahu k financovaniu výstavby futbalového štadióna; 5) dotáciu
na bežný chod obchodnej spoločnosti. Nový návrh uznesenia obsahuje schválenie poskytnutia
dotácie na chod spoločnosti účelovo určenej na úhradu bežných výdavkov roka 2020 vo výške
50 000 eur; 6) začatie komunikácie s Protimonopolným úradom SR týkajúce sa schválenia
štátnej pomoci vo vzťahu k financovaniu výstavby futbalového štadióna. Predseda PSK
Majerský dodal, že v podstate ide o zrýchlenie procesov, keďže je už vypracovaná ucelená
obnovená projektová dokumentácia čiže OVS, aby sa mohlo začať so samotnou výstavbou
štadióna.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák dal do pozornosti typ hracej plochy a to prírodný trávnik, ale súčasťou
projektu nie je tréningová plocha. Zaujímal sa o riešenie tréningovej plochy. Súčasťou
investície projektu nie je energoblok, ktorý bude riešený treťou stranou. Chcel vedieť, prečo
nie je súčasťou projektu energoblok potrebný na vykurovanie a zabezpečenie prevádzky takého
megaprojektu riešeného v rámci podmienok PSK. Podľa slov Ing. Benesa si treba uvedomiť,
že spoločnosť nie je futbalovým klubom, netrénuje, nezabezpečuje tréningové plochy, stavia
štadión 3. kategórie UEFA. Dá sa povedať, že na tomto štadióne bude hrať cudzí subjekt,
miestne futbalové družstvo alebo regionálne futbalové družstvo. Za predpokladu, že 1. FC
Tatran Prešov tam bude hrať svoje zápasy, tak má svoju vlastnú tréningovú bázu. Bude to
regionálny futbalový štadión v menšom, čiže sa stavia futbalový štadión v menšom, preto nemá
na tréningovú plochu. Vo vzťahu k dodávke tepla a energobloku povedal, že toto územie
nebude slúžiť len pre futbalový štadión a predpokladá, že sa bude deliť na ďalšie stavby. Tým
pádom sa nechávajú ako keby voľné ruky budúcemu stavebníkovi energobloku, aby si to
nadimenzoval podľa vhodnosti ale v takej minimálnej hodnote, aby energoblok slúžil na
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vykurovanie a dodávku tepla pre futbalový štadión. Keď to bude nadimenzované 5-krát viac,
tak bude obhospodarovať aj ostatné hospodárske subjekty, ktoré v rámci tohto územia budú
riešiť svoje projekty. V podstate bude stavať energoblok nejaká profesionálna firma, od ktorej
sa budú odoberať služby resp. dodávky tepla za vopred stanovených podmienok. Poslanec
Damankoš poznamenal, že bude prebiehať verejné obstarávanie. Ide stabilne zaokrúhlene o 13
mil. eur, alebo sú nejaké riziká, ktoré môžu nejakým spôsobom túto sumu zvyšovať? Ako je
chránený PSK ako jeden z objednávateľov proti zvyšovaniu sumy, aby to nebolo podobné ako
v prípadoch dofinancovania nadlimitných výdavkov? Ing. Benes sa na minulom zasadnutí
vzdal funkcie konateľa, v akom stave je táto vec? Ing. Benes potvrdil, že sa vzdal funkcie
konateľa v emotívnom súboji s primátorkou Prešova. Zatiaľ to nepotvrdil na valnom
zhromaždení, teda je naďalej oficiálne jedným z troch konateľov tejto spoločnosti. Po dnešnom
valnom zhromaždení môže povedať, že skutočne sa ľady pohli takým spôsobom, že zostáva
naďalej v tejto funkcii, pokiaľ poslanci nedajú návrh na odvolanie. K verejnému obstarávaniu
dodal, že v súčasnosti je odsúhlasená projekčná cena investície vo výške 14 600 000 eur bez
DPH. Táto suma bude predmetom verejného obstarávania. Na dnešnom valnom zhromaždení
sa partneri dohodli, že približne 50 % sa bude priebežne platiť a ďalších 50 % bude na
rovnomerné splátky v priebehu ďalších 4 rokov. Suma 14 600 000 eur je projekčná cena, to
znamená, že samotná súťaž vygeneruje celkovú výšku investície. Momentálne nemá úplne
podrobne naštudovanú zmluvu o dielo v rozsahu 80 strán, ale určite ešte prebehnú rokovania
s právnickou kanceláriou o maximálnej možnej miere ochrany spoločnosti ako investora.
Poslanec Damankoš sa spýtal, či suma 14,6 mil. eur je bez DPH alebo s DPH. Ing. Benes
potvrdil, že bez DPH. Spoločnosť je platcom DPH. Poslanec Damankoš dodal, že suma sa
môže zvýšiť na nejakých 17 mil. VÚC má schválených 5,5 mil. eur, mesto Prešov 5,5 mil. eur,
SFZ 2,4 mil. eur. Teda kto platí ten rozdiel? Ing. Benes odpovedal, že rozdiel neplatí nikto,
lebo v súťažných podmienkach je uvedená odkladacia podmienka, že výsledná suma bude
podliehať schvaľovaniu MsZ v Prešove a Zastupiteľstva PSK. Keď to bude vyššia suma ako
schválené limity (5,5 mil. + 5,5 mil. + 2,4 mil.), zastupiteľstvá sa musia vyjadriť, či to
dofinancujú. V prípade sumy nižšej alebo rovnajúcej sa limitom zastupiteľstvá schvália iba
spôsob financovania, teda 50 % rozdelených splátok na ďalšie 4 roky. Predseda PSK
Majerský dodal, že súťaž môže vygenerovať nižšiu cenu, inak sa to nedá. Je to najmenej
bolestivý spôsob pre mesto aj VÚC dohodnutý na dnešnom valnom zhromaždení. Poslanec
Hrabčák poukázal na architektonickú podobu štadióna určenú víťaznou ponukou. Spýtal sa, či
je možné štúdiu niekde vidieť. Ing. Benes odpovedal, že vizuál architektonickej štúdie je
totožný s projektovou dokumentáciou 1 : 1 okrem jedného hlavného objektu, ktorým sú
vynechané podzemné garáže. Cena s podzemnými garážami bola 19 mil. eur, potom sa vybrali,
naprojektovali sa rôzne záchytné parkoviská a tým sa v roku 2018 cena dostala na 13,25 mil.
eur bez DPH. Poslanec Hrabčák verí, že výstavba štadióna sa zmestí do tých 20 mil. eur.
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
A/ b e r i e n a v e d o m i e
správu o vynaložených finančných prostriedkoch a ich účelnosti použitia vrátane určenia
ďalších postupov
B/ s c h v a ľ 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 roka 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,
82

právne služby, služby na zabezpečenie procesov verejného obstarávania a iné náklady bežného
charakteru.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 34 – Rôzne:
B/ Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľov zariadení
sociálnych služieb a o poverení ich vedením: Predseda PSK Majerský uviedol, že
ide o skončenie pracovného pomeru riaditeľov v zariadeniach CSS Vita Vitalis, Prešov
a Domov v Poloninách, Nová Sedlica.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 a § 16
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
A.
berie na vedomie
A.1. informáciu o skončení pracovného pomeru dohodou s riaditeľkou CSS Vita Vitalis,
Prešov, Mgr. Ivetou Nemčíkovou ku dňu 16. 1. 2020 a s riaditeľkou Domova v Poloninách,
Nová Sedlica, Mgr. Idou Novotnou ku dňu 31. 1. 2020
A.2. poverenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja vedením:
- CSS Vita Vitalis, Prešov - Ing. Pavlom Slaninkom odo dňa 17. 1. 2020
- Domov v Poloninách, Nová Sedlica – Mgr. Františkom Tkáčom odo dňa 1. 2. 2020
do doby vymenovania riaditeľov na základe výsledkov výberového konania.
B.
poveruje
predsedu Prešovského samosprávneho kraja vypísať výberové konanie na obsadenie miesta
riaditeľov vyššie uvedených zariadení sociálnych služieb.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

C/ Návrh na odvolanie a voľbu člena – neposlanca komisie finančnej
zriadenej pri Zastupiteľstve PSK: Predseda PSK Majerský predkladá tento návrh
a otvára diskusiu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. k) v spojení
s § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov
A/ o d v o l á v a
z funkcie člena - neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK
Ing. Milana Vrabeľa dňom 10. 2. 2020
B/ v o l í
do funkcie člena – neposlanca komisie finančnej zriadenej pri Zastupiteľstve PSK
Mgr. Ľuboša Sopoligu dňom 11. 2. 2020.
Hlasovanie:
za: 37
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 35 – Interpelácie poslancov: nikto z prítomných poslancov nevzniesol
žiadnu interpeláciu.

K bodu 36 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 18. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu na dnešnom
náročnom a dlhom zasadnutí. Pozval ich na vyhlásenie ankety Športovec roka 2019, ktoré sa
uskutoční dňa 12. 2. 2020 v historickej budove DJZ v Prešove.
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Katarína Očkaiová
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Ing. Bystrík Mucha
riaditeľ Úradu PSK

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK
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