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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 

 
 

Z Á P I S N I C A     č. 18 / 2020 
 
 

z 19. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 27. apríla 2020 v Prešove  
konaného formou videokonferencie 

 
 

 
           

          
          Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 
 Program: 
 

     1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
  3. Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici.                                                      
  4. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča   
     ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča.                                     

  5. Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 
     o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.                                       

  6. Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod Slovenska.                                          
  7. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019.                         
  8. Klaster sociálnej ekonomiky PSK.                                                                                                  
  9. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.                                                    
10. Zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK. 
11. Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu 
      „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny tra il“.   
12. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK.                                                                           
13. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019.                                                  
14. Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného  
      plánu Správy a údržby ciest PSK na rok 2020.               
15. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI – schválenie spolufinancovania  
      pripravených projektov pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.  
16. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI – príprava nových zámerov  
      na predkladanie do ďalších výziev.                                       

   17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.              
18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                                     

           19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                        
           20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                                
           21. Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov:         
                 A/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní. 
                 B/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní.                       

 22. Rôzne. 
 23. Interpelácie poslancov. 
 24. Záver.   
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 19. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období konaného formou videokonferencie 
otvoril jeho predseda Milan Majerský.  Privítal 60 online pripojených poslancov PSK. Písomne 
sa ospravedlnili poslanci Fecko a Slovík. 
 
Predseda PSK Majerský oboznámil poslancov s technickým usmernením: 
Za prítomného na zastupiteľstve sa považuje každý, kto je aktuálne zapojený do 
videokonferencie, do ktorej ho po overení pustí administrátor. V čase hlasovania sa vždy overí 
počet prítomných poslancov. Ostatní poslanci sa považujú za neprítomných.  
Kameru je potrebné mať zapnutú počas vstupu poslanca a aj pri každom hlasovaní. Je to jedna 
z foriem autentifikácie poslanca. 
Mikrofóny poslancov budú štandardne zablokované a po udelení slova ich administrátor 
odblokuje. Predtým, ako začne poslanec hovoriť, si má skontrolovať, že mu zmizla červená 
ikonka preškrtnutého mikrofónu. 
Chat majú poslanci využívať len v nevyhnutných a určených prípadoch, aby sa zbytočne 
nezahlcoval. Určenými prípadmi sú prihlásenie do diskusie (D), faktická poznámka (F),  
pozmeňovací návrh (P). 
Každé hlasovanie ponúkne poslancom 3 možnosti: za, proti, zdržal sa. Možnosť nehlasoval 
bude automaticky pridelená každému, kto je prítomný, ale svoj názor nevyjadrí ani jednou 
z ponúknutých možností. 
Výsledky hlasovaní budú oznamované po jednotlivých hlasovaniach, avšak menný zoznam kto 
ako hlasoval, bude dostupný až po ukončení zasadnutia. Následne bude zaslaný poslancom 
a štandardne zverejnený na webovej stránke PSK. 
 
Predseda PSK Majerský pripomenul, že posledné zasadnutie Zastupiteľstva PSK sa 
uskutočnilo pred parlamentnými voľbami. Zvoleným poslancom a poslankyniam zablahoželal 
k zvoleniu do najvyššieho zákonodarného orgánu NR SR. Teší ho tento úspech a verí, že 
naďalej budú spolupracovať aj na úrovni PSK. Niektorí sú poslancami vládnych strán, preto 
Zastupiteľstvo PSK, vedenie PSK aj Úrad PSK pevne verí, že ich činnosť bude v prospech 
rozvoja PSK. 
Pokračoval, že súčasná situácia spôsobená celosvetovou pandémiou neumožňuje stretnúť sa 
osobne, napriek tomu technické vymoženosti umožňujú uskutočniť dnešné zasadnutie 
zastupiteľstva. Podpredseda PSK J. Lukáč je predsedom výboru NR SR, ktorý predkladal 
zmenu legislatívy a zákona schváleného NR SR. Preto sa dnešné zasadnutie zastupiteľstva 
môže uskutočniť formou videokonferencie.  
 
Do návrhovej komisie navrhol poslancov Bieľaka, Hačka, Jánošíka, Šmilňáka, Vooka. 
Hlasovanie:                 za: 52   proti: 0  zdržal sa: 1         
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Lukáča a poslanca Benka.    
 
Predseda PSK Majerský predstavil program rokovania. Po určitých prognózach 
prichádzajúcich na Úrad PSK, ale aj diskusiách s predsedami poslaneckých klubov, navrhol 
stiahnuť z programu rokovania bod 5 – Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 
PSK. Tento bod bude po ďalších prognózach a diskusiách s predsedami poslaneckých klubov 
aj poslancami PSK prerokovaný na májovom zasadnutí zastupiteľstva. Katastrofické prognózy 
sa postupne menia na viac optimistické, preto nemá zmysel dnes o ňom rokovať. Všetky tri 
výzvy zostávajú v tejto chvíli nezmenené. 
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Poslanec Jánošík potvrdil slová predsedu PSK o stretnutí predsedov poslaneckých klubov, 
ktorí rokovali o tomto bode. Zastupiteľstvo by sa k nemu malo vrátiť na májovom zasadnutí 
buď formálne alebo neformálne. Všetko pôvodné platí, stav by sa mal vyhodnotiť podľa 
záverečného účtu a ďalšieho vývoja. Súhlasí s tým, aby sa zastupiteľstvo k predmetnému bodu 
vrátilo určite v máji.  
Poslanec Benko navrhol spoločne prerokovať bod 12 – Zmeny v orgánoch spoločností 
založených PSK s materiálom predloženým v bode 22 – Rôzne: Návrh na zmeny v orgánoch 
ARR PSK, čiže bod 22 prerokovať ako bod 12 so schválením zmien v IPC a ARR PSK. 
 
Pozmeňovací návrh predložený predsedom PSK Majerským: 
- stiahnuť z programu rokovania bod 5 – Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov PSK. 
Hlasovanie:    za: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0    

Pozmeňovací návrh bol schválený.    
 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Benkom: 
- zlúčiť bod 12 – Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK s materiálom predloženým 
v bode 22 – Rôzne: Návrh na zmeny v orgánoch ARR PSK a spoločne ich prerokovať ako 
bod 12. 
Hlasovanie:    za: 43   proti: 0  zdržalo sa: 10    

Pozmeňovací návrh bol schválený.   
 
Program 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (so schválenými zmenami): 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
  3. Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici. 
  4. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča   
      ako súčasť Strednej odbornej školy služieb, Kukučínova 9, Levoča.                                     
  5. Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 
      o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. (stiahnutý z programu)                                       
  6. Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod Slovenska.                                          
  7. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019.  
  8. Klaster sociálnej ekonomiky PSK.  
  9. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.  

             10. Zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK. 
             11. Návrh na schválenie financovania technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu 
                   „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.   
             12. Zmeny v orgánoch spoločností založených PSK. (spolu s bodom 22 - Návrh na zmeny v orgánoch ARR PSK)    
             13. Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2019.  
             14. Schválenie investičných akcií pre účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného 
                   plánu Správy a údržby ciest PSK na rok 2020.               
             15. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI – schválenie spolufinancovania  
                   pripravených projektov pre podanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.  
             16. Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci programov IROP, Interreg V-A a ENI – príprava nových zámerov 
                   na predkladanie do ďalších výziev.       
             17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa. 
             18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.       
             19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.   
             20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
             21. Návrhy na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov:                                                                                                                                       
                   A/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní. 
                   B/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní.      
             22. Rôzne.    
             23. Interpelácie poslancov. 
             24. Záver.          
 

Hlasovanie:    za: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0    

Program 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
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K bodu 2 - Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Materiál predkladá Ing. Mikloš, 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 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
1 - 431/2020 sa nevyhodnocuje uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 a B.2 týkajúce sa prizývania 
poslancov PSK za príslušné volebné obvody na kontrolné dni k všetkým stavebným prácam 
naviac a podania informácií zastupiteľstvu zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK 
o všetkých vyvolaných prácach naviac, pretože sa nekonal žiadny kontrolný deň 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 nevyhodnocuje, pretože rokovania boli 
v súčasnosti pozastavené z dôvodu pandémie COVID-19.  
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák sa zaujímal hlavne o kontrolu uznesenia č. 27/2014 k prizývaniu poslancov 
PSK za príslušné volebné obvody na kontrolné dni zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK. 
Chcel vedieť, či generálny riaditeľ ARR PSK nezvolal žiadne kontrolné dni, keďže uvedené 
konštatovanie sa opakuje na každom zasadnutí zastupiteľstva. Spýtal sa hlavného kontrolóra 
PSK a generálneho riaditeľa ARR PSK, či sa nekonali žiadne kontrolné dni a či nebežia žiadne 
akcie PSK, lebo je to konštatovanie stále o tom istom. Ing. Mikloš odpovedal, že do konania 
ďalšieho zasadnutia zastupiteľstva preverí túto otázku a podá vysvetlenie. Nemá vedomosti 
o tom, že by sa generálny riaditeľ ARR PSK zúčastňoval nejakých kontrolných dní, ale preverí 
to. Poslanec Benko poukázal na uznesenie č. 220/2019 k racionalizácii stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Nevyhodnocovalo sa kvôli pozastaveniu rokovaní v tomto 
čase. Termín je určený do konca júna 2020. Ide o okresy Prešov, Snina, Stropkov, Vranov nad 
Topľou. Spýtal sa, či rokovania budú pozastavené aj v mesiacoch apríl – máj a racionalizácia 
nebude predložená v júni tohto roku, alebo či v máji prebehnú nejaké rokovania k tejto téme. 
Predseda PSK Majerský odpovedal, že vedúci odboru školstva má pripravenú celú kompletnú 
správu k racionalizácii. Minulý týždeň materiál spoločne prediskutovali. V podstate aj v rámci 
racionalizačných opatrení z finančného hľadiska je táto racionalizácia siete stredných škôl 
a zariadení potrebná, aby sa ďalej pokračovalo v prijatých opatreniach začatých v minulom 
roku. Vedúci odboru školstva by mal materiál predložiť buď na májovom alebo júnovom 
zasadnutí zastupiteľstva. Podľa slov poslanca Benka to znamená, že v máji alebo v júni 
prebehne racionalizácia vo všetkých štyroch okresoch uvedených v predmetnom uznesení. 
Rozumie tomu tak, že nielen v okrese Prešov, ale aj v okresoch Snina, Stropkov, Vranov nad 
Topľou. Predseda PSK Majerský to potvrdil. Materiál bude predložený na júnovom zasadnutí 
zastupiteľstva.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e   n a   v e d o m i e    
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:                  za: 52              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 - Návrh na vymenovanie riaditeľa Domova 
v Poloninách v Novej Sedlici: V zmysle platnej legislatívy a výsledkov výberového 
konania predkladá predseda PSK Majerský zastupiteľstvu na schválenie návrh na 
vymenovanie Ing. J. Franduličovej do funkcie riaditeľa Domova v Poloninách v Novej Sedlici 
dňom 1. mája 2020.  
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Diskusia: 
Poslanec Hrabčák dodal, že zastupiteľstvo dnes prebieha v špeciálnom režime a Ing. 
Franduličová asi nemá pripravený krátky videospot svojej vízie, ktorým ba sa prezentovala 
Zastupiteľstvu PSK. Pri menovaní do takejto významnej funkcie v rámci PSK by mala 
automaticky prebehnúť prezentácia danej osoby pred poslaneckým zborom, čo je aj jeho 
odporúčaním pre predsedu PSK. Ak by naďalej trvala táto mimoriadna situácia, tak aspoň 
formou videospotu. Predseda PSK Majerský zabezpečí v budúcnosti predstavenie osôb 
navrhovaných na pozície riaditeľov organizácií v pôsobnosti PSK v rokovacej miestnosti. 
Poslanec Hačko podporuje názor poslanca Hrabčáka. Ako poslanec za okres Snina chce po 
úspešnom schválení novej riaditeľke zaželať veľa síl, aby svoju pozíciu úspešne zvládla hlavne 
v tomto čase pandémie, ktorý sa nebezpečne dotýka tohto typu zariadení. Podľa slov poslanca 
Benka by bolo dobré, aby v budúcnosti dôvodová správa obsahovala mená kandidátov 
zúčastnených na výberovom konaní a zloženie výberovej komisie. Predseda PSK Majerský 
požiadal vedúceho odboru sociálnych vecí a rodiny, aby v budúcnosti predložené materiály 
obsahovali počet kandidátov a zloženie výberovej komisie. Poslanec Damankoš poznamenal, 
že pri zvolení niekoho do funkcie sa stalo pravidlom opakované žiadanie životopisov. Chcel 
vedieť, či to ochrana osobných údajov umožňuje alebo nie. Diskutovali o tom aj na 
poslaneckom klube. Požiadal úrad o preverenie právnej situácie a možnosti automatického 
zasielania životopisov nominovaných ľudí poslancom PSK. Malo by to platiť vo všetkých 
inštitúciách a grémiách VÚC, pretože aj pri voľbách rady škôl alebo riaditeľov vždy prebehne 
diskusia o zasielaných životopisoch. Osobne si myslí, že áno. Ak je nejaký iný právny názor, 
treba ho preveriť. V budúcnosti by mal materiál obsahovať životopis daného kandidáta, aby ho 
poslanci nedostávali len na dožiadanie. Predseda PSK Majerský potvrdil, že poslanec 
Damankoš má asi pravdu. Podľa jeho dnešných informácií z jednotlivých odborov aj po 
konzultácii s úzkym vedením PSK je možné zasielať poslancom životopisy pri personálnych 
obsadeniach a nomináciách. V tomto prípade budú odstránené všetky technické nedostatky. 
Poslankyňa Sirková požiadala kolegov poslancov o podporu Ing. Franduličovej, ktorú osobne 
pozná. Žije v obci Ubľa, je poslankyňou obecného zastupiteľstva, dlhé roky pracovala v CSS 
Dúbrava v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, je predsedníčkou Únie žien. Je fundovaným 
človekom a verí, že zariadenie sociálnych služieb povedie výborne. Predseda PSK Majerský 
dodal, že na základe informácií miestnych aj odbornej spôsobilosti ide o fundovanú osobu na 
pozíciu riaditeľky. Verí, že sa jej bude dariť. Poďakoval všetkým riaditeľom domovov 
sociálnych služieb, ktorí v tomto období prežívajú naozaj ťažké chvíle. Musia dodržiavať 
všetky hygienické a bezpečnostné opatrenia tak, aby chránili seba a svoje rodiny, ale 
predovšetkým zverených klientov, o ktorých sa starajú. Pred týždňom sa vyskytli dosť veľké 
problémy v Batizovciach, nakoniec je tam iba 9 pozitívnych prípadov z 206 testovaných ľudí. 
Nikto z testovaných pozitívnych prípadov nemá žiadne príznaky, cítia sa dobre, sú v karanténe 
separovaní od ostatných klientov so zabezpečením všetkých zdravotných a ďalších služieb. 
Verí, že sa všetkým podarí uchovať zdravie, ale hlavne to najcennejšie - život. Poslankyňa 
Schlosserová bola členkou výberovej komisie a poďakovala poslankyni Sirkovej za podporu 
Ing. Franduličovej. Výberové konanie sa konalo 12. 3. 2020. Menovaná bola jedinou 
záujemkyňou, pretože ďalšia nespĺňala podmienky. Odborne aj ľudsky je spôsobilá zaujať 
pozíciu riaditeľky zariadenia v Novej Sedlici. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)  zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov   m e n u j e  do funkcie riaditeľa Domova 
v Poloninách v Novej Sedlici Ing. Jitku Franduličovú dňom 1. mája 2020. 
Hlasovanie:                  za: 54              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Predseda PSK Majerský zablahoželal novozvolenej riaditeľke a verí, že sa jej bude dariť. 
 
 

K bodu 4 - Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje 
Elokované pracovisko, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť 
Strednej odbornej školy služieb Majstra Pavla, Kukučínova 9, 
Levoča: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že legislatívny 
proces sa začal už v minulom roku, keď Zastupiteľstvo PSK dňa 8. 4. 2019 schválilo zaradenie 
Elokovaného pracoviska, Námestie Š. Kluberta 7, Levoča ako súčasť SOŠ služieb Majstra 
Pavla, Kukučínova 9, Levoča. Ministerstvo školstvo toto rozhodnutie odobrilo vydaním 
súhlasného stanoviska. Tento proces bude ukončený úspešným prijatím predloženého VZN 
PSK. Elokované pracovisko bude vytvorené v priestoroch Ústavu na výkon trestu odňatia 
slobody v Levoči pre jednu triedu učebného odboru praktická žena s 12 žiakmi. V minulosti 
tento ústav ponúkal tiež určitý spôsob vzdelávania, teda má vhodné priestory na teoretické 
i praktické vyučovanie v uvedenom odbore. Vzdelávaním určeným pre odsúdené ženy sa zvýši 
možnosť ich začlenenia do spoločnosti aj pracovného procesu. Komisia školstva, mládeže, TV 
a športu odporúča zastupiteľstvu návrh VZN schváliť. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov     s c h v aľu j e   Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja č. 81/2020, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, 
Námestie Štefana Kluberta 7, Levoča ako súčasť Strednej odbornej školy služieb Majstra 
Pavla, Kukučínova 9, Levoča s účinnosťou od 1. septembra 2020. 

Hlasovanie:                  za: 54              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 5 - Zrušenie výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK:Tento bod bol stiahnutý z rokovania.  
 
 

K bodu 6 - Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod 
Slovenska: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja 
a projektového riadenia Úradu PSK, uviedla, že v tomto bode ide o schválenie bezúročnej 
finančnej výpomoci pre KOCR Severovýchod Slovenska, ktorá je jedným z partnerov 
medzinárodného projektu s názvom Nový turistický produkt – časť transeurópskej cyklotrasy 
EuroVelo11 Prešov – Muszyna – Mníšek nad Popradom spolufinancovaného z prostriedkov 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-
A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Realizácia tohto projektu bude ukončená v júni 2020. 
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Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu odporúča zastupiteľstvu schváliť predmetnú 
návratnú finančnú výpomoc.   
Diskusia: 
Poslanec Hrabčák požiadal riaditeľa KOCR, aby sa táto organizácia začala venovať aj takým 
úsekom cyklotrasy EuroVelo11, akým je úsek v katastri Šarišské Michaľany. Cyklotrasa 
EuroVelo11 má európsky význam a prechádza z Košíc smerom na Poprad do Poľska. Sú 
vybudované nejaké úseky tohto cyklochodníka v katastri mesta Prešov, Veľkého Šariša, potom 
chýba jedna veľká časť v Šarišských Michaľanoch, ďalej pokračuje v Sabinove, Pečovskej 
Novej Vsi a bude pokračovať smerom na Lipany. Požiadal riaditeľa tejto organizácie, aby 
zameral pozornosť na riešenie problému s časťou cyklochodníka v katastri obce Šarišské 
Michaľany, ktorá si nevie sama pomôcť v tejto veci a blokuje iných. Pre lokalitu Hornej Torysy 
(Sabinov – Lipany) bude veľkým problémom prechádzať týmto úsekom do mesta Prešov. 
Predseda PSK vie, že ide o chodník, ktorý má podporiť cyklodopravu. Ľudia by ho mohli 
využívať na cestu do práce, uľahčila by sa ich cesta osobnými autami a autobusmi. Ešte raz 
požiadal riaditeľa KOCR, aby spoločne našli termín zvolania rokovania s vedením obce 
Šarišské Michaľany a hľadali východiská pre riešenie EuroVela11 v katastri obce Šarišské 
Michaľany a spojenia Sabinov – Prešov. PaedDr. Slivková, PhD., potvrdila, že Šarišské 
Michaľany sú neodmysliteľnou súčasťou EuroVela11. Obec predložila projekt o nenávratný 
finančný príspevok na ministerstvo dopravy, ale patril medzi neschválené. Ak budú 
v budúcnosti vyhlásené nové výzvy, môže obec Šarišské Michaľany opätovne predložiť tento 
projekt, ktorý by mal mať prioritu v rámci výzvy EuroVela11. Poslanec Bieľak upozornil na 
to, že KOCR nie je inštitúciou, ktorá zabezpečuje výstavbu cyklotrás, ale zabezpečuje 
marketingové aktivity v oblasti cestovného ruchu. Budovanie jednotlivých úsekov celého 
EuroVela11 v rámci PSK je úlohou PSK, jeho príslušného odboru a následne konkrétnych obcí 
zapojených do projektu. Nie je to úloha KOCR. Tá v tomto projekte poskytuje len určitú 
odbornú pomoc. Poslanec Hrabčák súhlasí s predrečníkmi, ale pokiaľ je nejaký problém, treba 
o ňom rozprávať a je jedno, v ktorom bode rokovania. Ide o cestovný ruch a EuroVelo11 bude 
významným podporovateľom cestovného ruchu v našom regióne. Niekoľkokrát sa pýtal 
riaditeľa ARR PSK na projekt, ktorý agentúra vypracovala a podporovala, ale nakoniec žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok nemala finančné krytie. Ak je prítomný Ing. Benes, možno by 
vedel zodpovedať otázku prevedenej revízie výziev a či je šanca, že v priebehu tohto roka bude 
finančné krytie aj na takéto akcie. Predseda PSK Majerský oznámil, že Ing. Benes nie je 
prítomný. 
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     s c h v a ľ u j e     návratnú finančnú výpomoc pre Krajskú 
organizáciu cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vo výške 100 000 eur. 
Hlasovanie:                  za: 49              proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský upozornil poslancov, že poradie tohto hlasovania bolo preskočené, 
ale vecne hlasovali o uznesení k bodu 6, o ktorom diskutovali. Technický problém odstráni 
odbor IKT v réžii tak, aby sa hlasovania zhodovali s prerokovanými bodmi. 
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K bodu 7 - Informatívna správa o činnosti Inovačného 
partnerského centra za rok 2019: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, informovala prítomných, že 
správu vypracoval Mgr. Šimko, riaditeľ IPC. Návrhom komisie regionálneho rozvoja 
a cestovného ruchu je, aby zastupiteľstvo zobralo na vedomie predloženú informatívnu správu. 
PSK realizoval projekt Inovačné partnerské centrum. Financovanie bolo zabezpečené 
z programu Nórskeho finančného mechanizmu a Európskeho hospodárskeho priestoru. Jedným 
z výstupov bolo vytvorenie IPC, ktoré vzniklo v roku 2010. IPC spolupracuje na 
medzinárodnom projekte Svätomariánska púť (Svetlo z východu) v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 a projekte ENTER – 
transfer v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE. Ďalšie aktivity sú zamerané na 
sieťovanie, budovanie partnerstiev, propagáciu inovácií a pod. Táto správa je dostatočne 
obšírna s ponukou revízie aktivít roka 2019, návrhu aktivít na rok 2020, finančným krytím 
a zabezpečením. Pozitívne hodnotí zisk IPC. 
Diskusia: 
Poslanec Benko uviedol, že v správe je spomínaný aj kreatívny priemysel. Vo februári roka 
2017 mesto Prešov a PSK podpísali memorandum. Veľa sa rozprávalo o rekonštrukcii SOŠ 
dopravnej a kina Scala v Prešove. Spýtal sa predkladateľky materiálu na skutočný momentálny 
stav kreatívneho priemyslu, lebo IPC sa pravidelne zúčastňuje podujatí zameraných na 
kreatívny priemysel a je dlhodobo prizývané ku  každej činnosti v PSK. Chcel vedieť, či teraz 
má kreatívny priemysel nejaký zmysel pre PSK a čo sa robí v rámci kreatívneho priemyslu 
v súčasnosti. Predseda PSK Majerský odpovedal, že od roku 2017 nebolo ministerstvo 
kultúry schopné vydať výzvu k tejto téme. Je to realita. Ako predseda PSK pravidelne chodil aj 
na ministerstvo kultúry. Je vysoko pravdepodobné, že táto výzva bude celá zrušená. PaedDr. 
Slivková, PhD., doplnila, táto správa nehovorí nič o kreatívnom priemysle. Poslanec 
Damankoš poznamenal, že správa obsahuje niekoľko dobrých rozpísaných rozvojových 
programov. Zaujímal sa o nejaké indície alebo odhady ohrozenia niektorých programov 
predpokladanou alebo prichádzajúcou ekonomickou krízou, pri ktorých by mal byť PSK 
opatrnejší, alebo je to zatiaľ veľmi predčasné. Podľa slov PaedDr. Slivkovej, PhD., treba 
pristupovať osobitne k jednotlivým projektom Svätomariánskej púte, lebo každý je špecifický. 
Pri projekte Svetlo z východu požiadal PSK o presun, lebo ide o marketingové aktivity 
súvisiace s propagáciou samotnej púte v letných mesiacoch. Projekty CE ENTER - transfer, 
Prometeus a GreenFilmTourism pokračujú ďalej. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e     n a     v e d o m i e    
informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2019. 
Hlasovanie:                  za: 56              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 - Klaster sociálnej ekonomiky PSK: PaedDr. Slivková, PhD.,                                                                                           
vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, uviedla, že 
v programovom vyhlásení novej vlády je uvedená podpora sociálneho podnikania. PSK 
predpokladal, že situácia speje k riešeniu reálnych problémov regionálnej úrovne na trhu práce. 
V prípade sociálneho podnikania ide prioritne o podnikateľskú činnosť, ktorá slúži na rozvoj 
miestnej komunity, vytvorenie minimálne dočasných pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných osôb zo znevýhodneného prostredia, zdravotne postihnutých, príslušníkov 
marginalizovaných skupín alebo iných znevýhodnených napr. nezamestnaných vo veku 50 
rokov a viac. Hlavnou úlohou klastra – sociálneho podniku je reinvestovať reinvestované zisky 
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opätovne do vlastnej podnikateľskej činnosti v záujme rozvoja miestnej komunity. Sociálny 
podnik by mal prechodne zamestnávať osoby, vytvárať trvalé pracovné miesta so 
samofinancovaním, pracovne integrovať prostredníctvom priebežnej dotácie z verejných 
zdrojov, socializovať nezamestnaných na základe produktívnej činnosti. Odbor pri spracovaní 
materiálu vychádzal z realizovaného prieskumu dopytovo oslovených všetkých obecných 
a mestských samospráv PSK. Dostal 151 odpovedí, čo predstavuje návratnosť 22,7 %, ktorá 
hovorí o súčasnej situácii PSK uvedenej v dôvodovej správe. Obsahom je existencia sociálnych 
podnikov, ich charakter, druh činnosti, záujem samospráv, dôvod nezáujmu samospráv. Na 
základe predmetného prieskumu odbor vypracoval koncepciu s víziou vytvorenia združenia 
klastra sociálneho podnikania na území PSK so zabezpečovaním informovanosti už 
existujúcich aj novovzniknutých sociálnych podnikov, vzdelávaním, vzájomným 
informovaním, vyhľadávaním podnikateľských príležitostí a spoločným realizovaním 
projektov, aby sa tak mohli odstrániť disparity na trhu práce PSK a vytvárať pracovné miesta 
pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie. Predseda PSK Majerský dodal, že tento bod 
je sčasti prepojený s ďalším bodom týkajúcim sa rómskej problematiky. PSK má pekné 
a pozitívne príklady sociálnych podnikov napr. v Spišskom Hrhove. Jeho bývalý starosta V. 
Ledecký je poslancom PSK a NR SR. PSK má na čom stavať a budovať. Prepojenie sociálnych 
podnikov cez vytvorenie klastra môže byť dobrou cestou a príkladom pre iné samosprávy, ktoré 
sa možno v tejto oblasti hľadajú. Túto vec plne podporuje. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš čítal v dôvodovej správe, že je to potrebné a PSK chce týmto spôsobom 
pomôcť, s čím sa nedá nesúhlasiť. Chce sa spýtať na konkrétne veci. Bude PSK vydávať výzvy 
alebo sa bude spolupodieľať na výzvach predkladaných niekým iným? Ako konkrétne si to má 
predstaviť? Ak sa chce súkromný podnikateľ, škola, vajda nejakej komunity alebo niekto iný 
do niečoho zapojiť, čo môže konkrétne očakávať od PSK? PaedDr. Slivková, PhD., 
odpovedala, že tento bod zatiaľ vo všeobecnosti hovorí o tom, čo má spĺňať klaster sociálnej 
ekonomiky. V ďalších bodoch sa budú konkretizovať stanovy, zakladateľská zmluva atď. 
Odpoveďou na otázku poslanca Damankoša je to, že klaster sociálnej ekonomiky má byť v PSK 
možno aj v týchto priestoroch, kde má zasieťovať potreby aj prax už existujúcich sociálnych 
podnikov. Má mapovať potreby a podporovať realizáciu a budovanie ďalších sociálnych 
podnikov. Každý je individuálny, závisí to od danej obce. Napríklad, ak má dlhodobo  
nezamestnaných a záujem budovať pekáreň s dopytom na regionálnej úrovni, bude to sociálny 
podnik týkajúci sa danej pekárne a pod. Je to veľmi špecifické a závislé od potrieb. Ak je niekde 
napr. potreba stavebníctva, budú tam realizované aktivity tohto druhu. Pri iných potrebách budú 
realizované iné aktivity. Podľa názoru poslanca Hrabčáka nie je počet 151 odpovedí 
dostatočný vzhľadom na 665 obcí v PSK. 22 %-ná návratnosť odpovedí nie je dostatočná 
spracovaná vzorka. PSK nemá znevýhodnených a zvýhodnených občanov. Všetci občania SR 
sú v rovnakom prostredí a majú rovnaké šance. Trochu ho irituje neustále podporovanie 
určitých skupín obyvateľstva, ktoré si podporu ani nezaslúžia. Poslancom PSK je aj PhDr. 
Ledecký zo Spišského Hrhova, ktorý uviedol, že nevyžaduje žiadnu pomoc PSK pri riešení 
problematiky zamestnanosti ľudí zo znevýhodneného prostredia s prioritou marginalizovaných 
rómskych komunít. Možno by bolo dobré pozrieť sa na spôsob PhDr. Ledeckého, ktorý sa tomu 
venoval asi 20 rokov. Okres Sabinov má ten istý problém rómskych komunít, ktoré nevie 
zamestnať na trhu práce. Nie z dôvodu, aby boli znevýhodňovaní ale preto, že všetci majú 
pracovať a fungovať v rovnakom štáte, kde rovnako pre každého platí zákon a každý má 
rovnaké práva a povinnosti. V každom prípade sa k tomu PhDr. Ledecký postavil čelom a začal 
túto problematiku riešiť spôsobom, akým by to mali riešiť všetci starostovia miest a obcí v SR. 
K tomu môže povedať len zodpovednosť, nič viac. Strašne mu vadí to administratívne riadenie 
EÚ, štátu, kraja, miest a obcí. Je veľa vypracovaných administratívnych podkladov a problémy 
majú častokrát jednoduché riešenie. Stačí sa ísť pozrieť do Spišského Hrhova. Poslanec 
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Damankoš v mnohých veciach súhlasí s predrečníkom. Ak sa dieťa narodí obidvom 
pologramotným rodičom bývajúcim v nejakej chyži, do školy príde prvýkrát v šiestich rokoch 
a nevie zobrať do ruky ani vidličku, s najväčšou pravdepodobnosťou sú sociálne znevýhodnení. 
Tým ale nespochybňuje všetko, čo povedal poslanec Hrabčák ďalej. Spýtal sa predkladateľky 
materiálu, kto bude dávať a rozdeľovať peniaze. PaedDr. Slivková, PhD., odpovedala na 
pripomienky poslanca Hrabčáka. Relevantnosť návratnosti odpovedí je 22,7 %. Zo štatistického 
pohľadu na metodologické informácie je všeobecná návratnosť 5 %. PSK sa podarila 
návratnosť 22,7 %, čiže tento prieskum je založený na relevantných dátach. Marginalizované 
skupiny sú zadefinované aj v zákone a všeobecne používané v slovníkoch s vysvetlením, kto je 
vlastne znevýhodnenou osobou. V tomto prípade nejde len o marginalizované rómske 
komunity. Materiál hovorí aj o osobách, ktoré stratili zamestnanie a majú 50 a viac rokov, 
chovancoch detských domovov alebo zdravotne znevýhodnených. Je známa prax sociálnych 
podnikov, kde sa mohli začleniť postihnutí ľudia napr. sociálne dielne. Skúseností z dobrej 
praxe je veľa. Momentálne prebieha diskusia o schválení klastra sociálnej ekonomiky. Financie 
budú prerokované v ďalších bodoch pri zakladajúcich stanovách. Tento klaster nebude PSK 
stáť veľa. Ak bude schválené programové vyhlásenie vlády, určite budú vyčlenené finančné 
prostriedky v novom programovom období pre danú tému. Poslanec Hopta podporuje všetky 
sociálne opatrenia, ktoré pomôžu občanom PSK. Na druhej strane nie je presvedčený o tom, že 
nejaké sociálne podniky pomôžu vyriešiť všetky sociálne problémy v PSK. Predkladateľka 
materiálu spomínala programové vyhlásenie vlády. V podstate by chcel vyzvať predstaviteľov 
súčasnej vládnej koalície, aby si uvedomili, že stovky zaniknutých podnikov v PSK počas 
posledných 30 rokov nie je možné nahradiť nejakými sociálnymi podnikmi. Predovšetkým by 
bolo potrebné vrátiť sa k pôde, pretože v mnohých obciach také závislosti ako bývalé štátne 
majetky a družstvá zanikli a ľudia stratili prácu. Ak chce PSK pomôcť ľuďom v kraji, mal by 
sa uberať aj týmto smerom. Poslanec Jánošík pripomenul, že v rámci PSK existujú rôzne 
OOCR, klastre, inovačné centrá a pod., ale v predložených správach mu chýba práve tá hodnota 
za peniaze. V ďalšom bode sa pridáva politika marginalizovaných komunít. Okrem 
spracovaných analýz, ktoré prinesú nejaké čísla, mu v rámci PSK chýba nejaká pridaná hodnota 
práve pri IPC, klastroch. Čo si vlastne PSK sľubuje od ďalšieho bodu marginalizovanej 
politiky? Bol by nerád, aby VÚC znova vyzýval 665 obcí na dokladovanie nejakých analýz. 
Primátori a starostovia s tým majú prácu a príslušný odbor skonštatuje to isté čo vláda, na 
úrovni ktorej sa rieši rómska problematika. Na tieto iniciatívy sa treba pozerať z pohľadu 
hodnovernejšieho prínosu a myslí to v dobrom. Problematiku sociálnej ekonomiky riešia obce, 
skonštatuje sa, že Spišský Hrhov je na tom dobre. Sám tvrdí, že každá rómska komunita je iná, 
teda aj v Sabinove, Prešove, Chminianskych Jakubovanoch, Lipanoch, Spišskom Hrhove. Zistí 
sa to a zanalyzuje, ale ako tieto zistenia teraz pomôžu obciam. Treba v tom hľadať nejakú 
pridanú hodnotu, očakávanú hodnotu za peniaze od všetkých politík a iniciatív. Je to všeobecná 
prosba. Poslanec Ledecký nevedie sociálne podniky a v Spišskom Hrhove už nepôsobí. 
Sociálnu ekonomiku a sociálne podniky treba brať ako nástroj pomoci riešenia dlhodobej 
nezamestnanosti. Teraz nehovorí len o Rómoch ale aj nerómskych obyvateľoch, lebo problém 
dlhodobej nezamestnanosti v SR je veľkým problémom aj v rozvinutých regiónoch. V rámci 
celej EÚ v problémoch dlhodobej nezamestnanosti je SR niekde na chvoste. Zákon vznikol cca 
pred dvomi rokmi. Treba si uvedomiť, že momentálne je 100 podnikov s vytvorením 1 000 
pracovných miest. Nevie, či je to veľa alebo málo, väčšina je v regióne východného Slovenska. 
Každá organizácia s priložením ruky k dielu je v tomto smere veľmi dobrá. Na úrovni vlády to 
robí ministerstvo sociálnych vecí, agentúra platená z európskych fondov s pracoviskami 
v jednotlivých krajských mestách a v súčasnosti nové ministerstvo regionálneho rozvoja, ktoré 
bude sociálne podniky nejakým spôsobom podporovať. EÚ v krízovom roku 2008 zistila, že 
najlepšie obstáli sociálne podniky, prepustili najmenej ľudí atď. Podľa jeho analýzy sociálne 
podniky prepúšťajú najmenej ľudí, najmenej ľudí poberá 80 %, čiže sa vedia nejakým 
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spôsobom prispôsobiť. Netreba to brať tak, že sociálne podniky zachránia východné Slovensko 
a SR, ale je to jeden z nástrojov pomoci. Spomínaný nástroj je tu, vláda ho systematicky 
podporuje a bude podporovať aj vznik sociálnych podnikov. Úlohu VÚC vidí v tom, že bude 
ľudí informovať a túto myšlienku čo najviac rozšíri. Osobne často rozpráva s podnikateľmi, 
ale keď sa bližšie dozvedia informácie o sociálnom podniku, len jeden z desiatich sa o to začne 
zaujímať a pustí sa do toho. Problémom východného Slovenska alebo zaostalých regiónov je 
naozaj nájsť toho človeka, ktorý to nejakým spôsobom naštartuje, spustí, začne sa tomu 
venovať a potom zamestná aj tých menej znevýhodnených ľudí. Momentálnym najväčším 
problémom sociálnych podnikov je nájsť tých správnych manažérov, ľudí, ktorí sa do toho 
môžu pustiť a tých, ktorí tam budú pracovať a sú nejakým spôsobom sociálne znevýhodnení 
alebo zdravotne hendikepovaní. Základom je, aby táto iniciatíva nebola len formálna a aby boli 
ľudia zapálení pre túto vec. Bude to na úrovni vlády, sociálnej implementačnej agentúry, VÚC 
a pomaly sa to bude presúvať, lebo o reálnom sociálnom podnikaní sa ešte veľmi málo vie. 
Parametre nastavenia podpory sú také, že v ďalších rokoch sa môže zvýšiť počet sociálnych 
podnikov na 200 – 300 a vynásobený počtom pracovných miest môže byť naozaj zaujímavý. 
Poslanec Hrabčák si materiál pozorne prečítal a vie, že tento klaster nemá pomáhať len 
marginalizovaným skupinám ale všetkým znevýhodneným, teda aj uchádzačom o zamestnanie 
po 50. roku života a pod. Tieto veci sú mu jasné. Ďalej reagoval na slová poslanca Damankoša, 
keď niekto pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia. Existujú predsa štátne nástroje 
pomoci deťom zo zlých sociálnych pomerov od predškolského veku až po ich zatriedenie do 
pracovného pomeru. Ťažko sa vytvoria pracovné miesta administratívnym prístupom, pretože 
iba súkromný sektor dokáže vytvoriť pracovné miesta so začlenením ľudí napr. 
z marginalizovaných rómskych komunít. Keď sa to nestalo prirodzene, administratívnym 
prístupom to opäť zostane len ako konštatovanie na papieri niekoľko rokov. Treba povedať, že 
PhDr. Ledecký nevyužil žiadne programy štátu, ale použil obyčajnú mocnú zbraň každého 
človeka, ktorou je zdravý gazdovský rozum. Poslancovi Hačkovi sa ťažko hovorí po autorite 
tejto problematiky, akou je poslanec Ledecký. Súhlasí aj s pripomienkami diskutujúcich. Tiež 
bol niekedy veľmi skeptícký pri výrazoch sociálny podnik a sociálna ekonomika. Snina má 
veľmi dobrý príklad úspešne fungujúceho sociálneho podniku, ktorý sa začal rozvíjať zhruba 
pred polrokom. Už má takmer 20 zamestnancov, do konca roka s výhľadom vysoko cez 30. 
Tento proces zabrzdila pandémia, lebo sa nedajú robiť výberové konania a niektoré veci sa 
spomalili. Spomenul úspešné prípady ako šitie ochranných rúšok pre ministerstvá, poisťovne. 
Všetko závisí od dobrého manažéra. Snina mala šťastie a sociálny podnik sa vynikajúcim 
spôsobom rozvíja. Samotný klaster krajskej úrovne je určite spôsob ako synergiu nejakým 
spôsobom pripraviť, združiť aktivity ako napr. v zahraničí v Izraeli a danú ekonomiku 
rozvinúť. Človek môže byť na začiatku podozrievavý a kritický, ale musí tam byť aj komerčný 
prvok. Manažér musí nájsť prácu, od štátu získa nejaké prostriedky na mzdy, ktoré mu pomôžu 
v rozvoji a dostane ľudí do pracovného procesu. Filozofia v Snine je taká, že človek získa 
pracovné návyky, skúsenosti, zručnosti a potom pôjde na reálny pracovný trh, kde sa uplatní. 
Bude to veľmi úspešný projekt. Sociálny podnik v Snine ešte nie je takým úspešným ako 
v Spišskom Hrhove. Pozval kolegov poslancov do Sniny, aby videli fungovanie takého 
podniku. Verí, že tento spôsob podpory zamestnanosti sa bude rozvíjať. Poslanec Damankoš 
poznamenal, že poslanec Hrabčák odštartoval veľmi dobrú diskusiu, ktorá by mala byť vnímaná 
veľmi pozitívne. Ak je potrebná pomoc pre znevýhodnené deti, prečo nie je na Slovensku 
povinná predškolská príprava napr. posledných 10 rokov? Aby deti, ktoré sa ledva naučia 
základná abecedu, mohli ísť do  materských škôl oveľa skôr? Prečo sa doteraz tento problém 
neriešil? Prečo žiaci znevýhodnených škôl nie sú v mestách, kde sú pracovné príležitosti, aby 
sa mohli priamo napájať na vzdelávanie, ale sú separovaní s tvrdením, že aj tak do školy chodiť 
nebudú? Pripomenul racionalizačné opatrenia v školstve, ktoré neboli len o rušení ale aj zmene 
celej siete, aby sa mohla tomu procesu prispôsobiť a pripomenul bolesti boli pri každom 
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predloženom návrhu. To sú presne tieto veci. Predložený materiál berie len ako ďalší návrh 
možného vytvorenia určitého efektu, že ak sa vec z viacerých strán dohodne, môže to pomôcť. 
Tým chce povedať, že mnohé veci sú reálne v možnostiach. Sociálne podniky sú možno fajn, 
ale nie sú samospasiteľské, i keď treba podporovať aj tento segment. Poslankyňa Pleštinská 
dala do pozornosti pozitívny príklad sociálneho podniku v Čirči a vyzdvihla veľmi šikovného 
starostu M. Didika. Tento sociálny podnik Solisko ukázal, že toto je cesta zabezpečenia 
pracovných príležitostí nielen pre Rómov ale aj ďalších obyvateľov obce. Cestou, ktorou sa 
treba uberať, je vzdelanie a práca. Poslankyňa Bujňáková poďakovala predkladateľke 
materiálu za jeho spracovanie. Materiál ju veľmi povzbudil a mnohým môže pomôcť niečo 
veľmi dobré urobiť pre tých, ktorí to naozaj potrebujú, či už sú to deti zo slabých sociálnych 
rodín, starší ľudia, ktorí sa nevedia zamestnať a pod.   
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     informáciu o Klastri 
sociálnej ekonomiky Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                  za: 55              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 - Informatívna správa o iniciatíve Catching-up regions 
v PSK: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového 
riadenia Úradu PSK, predstavila jednotlivé komponenty a posuny, ktoré sa udiali 
v poslednom období. Komponent I. Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách sa 
nachádza vo fáze prípravy projektových žiadostí do operačného programu Ľudské zdroje, 
operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 a IROP 2014 – 2020. Aj 
predkladanie týchto žiadostí ovplyvnila súčasná situácia. Čaká sa na vyhlásenie výzvy IROP  
týkajúcej sa modernizácie a materiálno-technického vybavenia vybraných škôl, aj na výzvu 
z operačného programu Výskum a inovácia orientovanú na malé a stredné podniky z vybraných 
okresov PSK, ktoré sa chcú zapojiť a podporiť duálne vzdelávanie v PSK. V prípade 
operačného programu Ľudské zdroje je PSK vo fáze zriadenia kancelárie národného projektu k 
1. 6. 2020. Naďalej sa pokračuje v nastavení kritérií výberu učebných odborov, zabezpečení 
kvality školstva, v optimalizácii siete stredných odborných škôl PSK. Po schválení projektu 
SMART je plánovaná implementácia a manažovanie modelu KACH na 2 vybraných školách. 
V prípade Komponentu II.1 Návrh finančnej schémy pre malé a stredné podniky sa v marci 
konalo v Bratislave pracovné stretnutie zamestnancov PSK so zástupcami Slovak Investment 
Holding, a. s., Svetovej banky, Slovak Business Agency, Ministerstva hospodárstva SR 
a Európskej komisie. Komponent sa momentálne prehodnocuje. Pri komponente II.2 Poloniny 
trail vyzdvihla memorandum o vzájomnej spolupráci jednotlivých aktérov s PSK. Bol 
pripravený projektový zámer Maďarsko-Slovensko-Ukrajinsko-Rumunského cezhraničného 
programu ENI 2014 – 2020. V ďalšom bode bude predkladať návrh na schválenie prípravy 
technickej správy a projektovej dokumentácie k vybraným úsekom Poloniny trail. Súčasťou 
aktivít komponentu III. Rozširovanie a skvalitňovanie geoinfraštruktúry priestorových 
informácií v PSK je podpora zo strany Európskej komisie a Svetovej banky pri vzdelávaní 
zamestnancov. V spolupráci s odborom majetku a investícií a tímom Poloniny trail sa pomocou 
geografického informačného systému a výberu z databázy identifikovali vlastníci pozemkov 
pod plánovanou cykloturistickou trasou. V spolupráci s odborom školstva bola oficiálne 
spustená webová stránka kampo.sk. Pripravuje sa memorandum o spolupráci s Centrom 
vedecko-technických informácií, od ktorého PSK získa kvalitné dáta. V uplynulých dňoch bola 
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spustená nová verzia webu geoportálu PSK dostupná na geopresovregion.sk. Komponent IV. 
Lepšie riadenie projektov beží ďalej. K 1. 11. 2019 boli zriadené samostatné oddelenia na 
odbore strategického rozvoja a projektového riadenia a to oddelenie projektového riadenia a 
inštitút rozvoja. Téma komponentu IV.2 Zlepšenie integrácie marginalizovaných Rómov bude 
prerokovaná v ďalšom predkladanom bode. Pri komponente IV.3 Základná environmentálna 
infraštruktúra v okrese Snina je predmetom štúdie uskutočniteľnosti nájsť optimálnu alternatívu 
technického riešenia dvoch vodárenských aktivít v 28 obciach okresu Snina. Navrhnutý bol 
verejný vodovod a trasy vodovodných potrubí sú navrhnuté po verejných pozemkoch pozdĺž 
ciest s možnosťou čo najbližšie k zástavbe jednotlivých nehnuteľností. Odvádzanie a čistenie 
odpadových vôd je decentralizované. V každej obci je navrhnutá vlastná čistiareň odpadových 
vôd situovaná na obecnom pozemku resp. pozemku Slovenského pozemkového fondu na konci 
obce. V tomto komponente bol vypracovaný projekt hydrogeologickej úlohy, uskutočnilo sa 
stretnutie so starostami dotknutých obcí, pripravili sa podklady pre verejné obstarávanie na 
realizáciu hydrogeologických vrtov, tiež je pripravená samotná realizácia vyhľadávacích 
hydrogeologických vrtov. Komponent IV.4 Školenia a poradenstvo pri realizácii projektu 
Poloniny trail je presunutý z dôvodu súčasnej situácie. 
Diskusia: 
Poslanec Kaliňák dodal, že v uplynulých 2 – 3 týždňoch prebieha revízia operačných 
programov, ktorá nie je ukončená. Podľa jeho informácií prebieha v chaotickom režime. 
Upozornil na to, aby sa PSK nedostal do situácie, že množstvo vecí v rámci Catching-up 
Regions, iných prebratých bodov alebo tých, ktoré PSK čakajú, bude v dôsledku vypúšťania 
niektorých prioritných osí neaktuálnych. Bolo by potrebné naštartovať lobing na úrovni 
miestnych a regionálnych samospráv, aby sa k tomu postavili nejakým spôsobom zodpovedne. 
Predseda PSK Majerský pevne verí, že väčšia časť programov, do ktorých sa PSK pustil 
s odhodlaním a prijal to ako výzvu, bude naplnená aj finančne a postupne dôjde aj k samotnej 
realizácii týchto programov a projektov. Poslankyňa Sirková pripomenula stretnutie so 
starostami obcí, podľa správy z dôvodu vytypovania vhodných pozemkov na geologické vrty. 
Všetci starostovia dotknutých obcí by sa veľmi radi stretli s vedením PSK alebo vedúcou 
odboru PaedDr. Slivkovou, PhD., k problematike kanalizácie a vodovodu. lebo dodnes stále 
nevedia, ktoré alternatívy a aké rozpočtové náklady na jednotlivé alternatívy vyšli. Nemajú 
žiadny výsledok z tohto výskumu. Zaujímajú sa o to, lebo aj poslanci obecných zastupiteľstiev 
chcú vedieť, ako je to s kanalizáciou, vodovodom, koľko budú zhruba stáť a pýtajú sa aj 
občania. Bola by veľmi rada, ak by sa uskutočnilo stretnutie či už po jednotlivých dolinách 
podľa vetiev alebo jedno spoločné stretnutie za účasti všetkých starostov obcí okresu Snina, 
kde by boli oboznámení so skutočnými nákladmi z prieskumu a štúdie uskutočniteľnosti a čo 
je pre nich najlepším riešením. Podľa slov PaedDr. Slivkovej, PhD., toto stretnutie vie odbor 
naozaj zrealizovať. Má podklady, možné alternatívy, ak s nimi bude vedenie PSK súhlasiť, nie 
je problém. Predseda PSK Majerský súhlasí, rád sa stretne so starostami. Navzájom si 
vysvetlia problémový bod týkajúci sa samotného financovania benčmarkov pri kanále a vode, 
ktorý sa opakovane riešil už niekoľkokrát. Bodaj by aj tento najzávažnejší z problémov 
najvýchodnejšej časti tohto kraja dokázal PSK čím skôr a  čo najúčinnejšie vyriešiť. Poslanec 
Hačko vyjadril radosť z toho, že na dnešnom zasadnutí sa v bodoch programu rieši okres Snina. 
To robí poslancov PSK za okres Snina relatívne šťastnými. PaedDr. Slivková, PhD., spomínala 
v rámci komponentu IV.3 verejné obstarávanie. Chcel vedieť, v akej fáze sa nachádza, či je už 
vyhlásené alebo ukončené a či je ambícia dodržať časový plán realizácie hydrogeologických 
vrtov. PaedDr. Slivková, PhD., odpovedala, že po minulotýždňovom zasadnutí sa táto časť 
prehodnocuje. Stanovisko a predstavy Svetovej banky sú možno odlišné od zákonov SR, ale ak 
sa nájde prienik, PSK bude určite v týchto aktivitách pokračovať ďalej. 
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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 
iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 
Hlasovanie:                  za: 54              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 - Zaradenie politiky marginalizovaných rómskych 
komunít do kompetenčného rámca PSK: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca 
odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, uviedla, že správa 
detailne ukazuje štatistiky marginalizovaných rómskych komunít v PSK. Je to nepopierateľný 
fakt. Hlavným dôvodom, prečo chce PSK problematiku, politiku alebo oblasť začleniť do 
kompetenčného rámca PSK, je, aby sa stal v novom programovacom období relevantným a 
serióznym partnerom pri príprave projektových zámerov, ktoré vedia eliminovať, podporiť a vo 
finále zredukovať marginalizované skupiny a ich dôsledok tým, že sú dlhodobo nezamestnané, 
nedostatočne vzdelané a pod. Je to problém hlavne menej rozvinutých okresov Košického, 
Banskobystrického a Prešovského kraja. Menej rozvinutý okres je s 20 %-nou a väčšou 
nezamestnanosťou. Tieto okresy ovplyvňujú celkovú ekonomiku týchto krajov aj celého 
Slovenska. To je dôvod začať participovať na príprave relevantných programov a riešení tejto 
problematiky nielen centrálne z Úrady vlády SR, ale aj regionálne. Úrad splnomocnenca vlády 
pre marginalizované skupiny oceňuje snahu PSK a je vlastne prvým aktívnym krajom, ktorý sa 
chce venovať tejto problematike. V PSK sú výborné príklady dobrej praxe v obciach ako napr. 
Čičava, ktorým sa darí pracovať s touto skupinou obyvateľstva. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
správu o  zaradení  politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného 
rámca PSK 
B/ s c h v a ľ u j e 
zaradenie politiky marginalizovaných rómskych komunít do kompetenčného rámca PSK. 
Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 - Návrh na schválenie financovania technickej štúdie 
vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“: PaedDr. Slivková, 
PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK,         
pripomenula, že tento bod súvisí s iniciatívou Catching-up Regions. Požiadala zastupiteľstvo 
o schválenie vstupu do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ v rámci 
pripravovanej špeciálnej výzvy IROP pre komponent Zvýšenie dynamiky rozvoja 
regiónu, finančných prostriedkov na prípravu technickej štúdie vrátane projektovej 
dokumentácie pre zvyšné úseky Poloniny trail v sume 300 000 eur a predpokladaného 
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spolufinancovania technickej štúdie v predpokladanej sume 15 000 eur. Materiál obsahuje 
detailné informácie projektu Poloniny trail, mapu zobrazujúcu už spojené existujúce trasy 
s doplnkovými, návrh ďalších trás na zlepšenie povrchu vozovky, nových segmentov 
cyklistických ciest s tvrdým povrchom a rekreačné cesty s mäkkým povrchom. Pre potreby 
odborného posúdenia technického, cyklistického, ekonomického, environmentálneho, 
majetkovoprávneho riešenia je nutné vypracovanie štúdie, ktorá má určiť najvýhodnejšie 
riešenie návrhu trasy s ohľadom na vyššie uvedené podmienky. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A.    b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívnu správu o stave realizácie projektu Poloniny trail  iniciatívy Catching-up 
Regions Initiative (CuRI) 
B.    s c h v a ľ u j e 
B.1. vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ v rámci 
pripravovanej Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre 
Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu, ktorý je v súlade s výstupmi iniciatívy 
Catching Up Regions II implementovanej na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou 
bankou a Európskou komisiou. 
B.2. financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky 
Poloniny trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 300 000 eur, ktorý bude 
oprávneným výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie 
cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. Projekt bude p redkladaný v rámci pripravovanej 
Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: 
Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy Catching Up 
Regions II implementovanej na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou 
a Európskou komisiou. 
B.3. predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B.2. s  
predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov v sume 15 000 eur (typ výdavkov: kapitálové). 
Hlasovanie:                  za: 52              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K spojeným bodom 12 - Zmeny v orgánoch spoločností 
založených PSK a 22 - Návrh na zmeny v orgánoch ARR PSK: 
PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia 
Úradu PSK, informovala prítomných, že komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu 
navrhuje zastupiteľstvu najskôr odvolať a potom schváliť nasledovné nominácie: v IPC 
odvolať zástupcu PSK – člena Správnej rady IPC RNDr. R. Bauera, PhD. a menovať za člena 
Správnej rady IPC PaedDr. M. Slivkovú, PhD.; v ARR PSK odvolať zástupcu PSK – člena 
Dozornej rady ARR PSK PhDr. Mgr. J. Cvoligu a menovať za člena Dozornej rady ARR PSK 
Ing. B. Muchu; zobrať na vedomie vzdanie sa členstva zástupcu PSK v Správne rady ARR PSK 
PhDr. V. Ledeckého a vzdanie sa členstva zástupcu PSK v Zbore zástupcov členov združenia 
ARR PSK PaedDr. V. Leščákovej; menovať za člena Správnej rady ARR PSK JUDr. Š. Bieľaka 
a za člena Zboru zástupcov členov ARR PSK MUDr. P. Mihaľa. 
Diskusia:  
Poslanec Benko navrhol v materiáli k bodu 12 vyškrtnúť z návrhu uznesenia zátvorky za 
menom s uvedením funkcie, stačí ponechať meno a priezvisko uvedenej osoby. Predseda PSK 
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Majerský dodal, že je to iba kvôli orientácii, kde menovaní fungovali v čase pôsobenia na 
Úrade PSK. 
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 
1) v Inovačnom partnerskom centre  
A. o d v o l á v a 
zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja – člena Správnej rady Inovačného 
partnerského centra RNDr. Rudolfa Bauera, PhD. 
Hlasovanie:                  za: 52              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
B. m e n u j e 
zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Správnej rady Inovačného 
partnerského centra PaedDr. Martinu Slivkovú, PhD.  
Hlasovanie:                  za: 51              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
2) v Agentúre regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja  
A. o d v o l á v a 
zástupcu  Prešovského samosprávneho kraja – člena Dozornej rady Agentúry 
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja PhDr. Mgr. Jozefa Cvoligu  
Hlasovanie:                  za: 52              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
B. m e n u j e 
zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Dozornej rady Agentúry 
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja Ing. Bystríka Muchu 
Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
C.    b e r i e   n a   v e d o m i e  
C.1.  vzdanie sa členstva zástupcu Prešovského samosprávneho kraja v Správnej rade Agentúry  
regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja dňom 6. 3. 2020 
PhDr. Vladimíra Ledeckého 
C.2. vzdanie sa členstva zástupcu Prešovského samosprávneho kraja v Zbore zástupcov 
členov združenia  Agentúry  regionálneho  rozvoja  Prešovského  samosprávneho  kraja  dňom  
20. 4. 2020 PaedDr. Viery Leščákovej 
Hlasovanie:                  za: 54              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
D.        m e n u j e 
D.1. na návrh predsedu PSK zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Správnej 
rady Agentúry regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja od 27. 4. 2020 
JUDr. Štefana Bieľaka 
D.2. na návrh predsedu PSK zástupcu Prešovského samosprávneho kraja za člena Zboru 
zástupcov členov združenia  Agentúry   regionálneho   rozvoja   Prešovského   samosprávneho   
kraja od 27. 4. 2020    MUDr. Patrika Miha ľa. 
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Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 - Informatívna správa o činnosti SO pre IROP PSK za 
rok 2019: Podľa slov PaedDr. Javorského, PhD., vedúceho odboru SO pre IROP PSK, 
materiál poskytuje základné informácie o činnosti odboru. Zastupiteľstvu je predložený aj 
v záujme zabezpečenia informovania a publicity v súvislosti s výkonom delegovaných 
kompetencií.                        
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   
informatívnu správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK za rok 
2019. 
Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 - Schválenie investičných akcií pre účely spustenia 
procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného 
plánu Správy a údržby ciest PSK na rok 2020: Ing. Galajda, poverený 
vedením odboru dopravy Úradu PSK, informoval prítomných, že SÚC PSK žiada 
zastupiteľstvo o schválenie prerozdelenia schválenej investičnej položky „Eliminácia 
bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy“ v hodnote 3 mil. eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v aľ u j e  investičné akcie pre 
účely spustenia procesu verejného obstarávania v zmysle schváleného investičného plánu 
Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020 a to rozpísaním 
schválenej položky Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy v prílohe 
tohto uznesenia. 
Hlasovanie:                  za: 54              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
Príloha tohto uznesenia: 
 

Rozpis úsekov na II. polrok 2020 

 

 

  2020 
Dofinancovanie IA  

v roku 2021 

Eliminácia bezpečnostných rizík na cestách II. a III. triedy 3 000 000,00 1 850 000,00 

III/3485 Tarnov - Gaboltov (dofinancovanie ) 100 000,00 200 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491  80 000,00 120 000,00 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3493  200 000,00 200 000,00 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3533  150 000,00 200 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3492  25 000,00   

II/545 Kobyly prieťah  200 000,00   

Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov  60 000,00   

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504  120 000,00 90 000,00 

III/3097, Kežmarok - Stráne pod Tatrami (dofinancovanie) 150 000,00   

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536 a III/3091  100 000,00 100 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3214  100 000,00   

Odstránenie bodových závad na ceste III/3865 50 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu III/3083 195 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3431  50 000,00   

Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce (rozšírenie priepustov) 80 000,00 100 000,00 

III/3189  Lipany - Lúčka (dofinancovanie) 100 000,00   

Havarijný stav na ceste III/3440 Kokošovce 200 000,00 100 000,00 

Odstránenie bodových závad na ceste III/3889  150 000,00   

Rozšírenie cesty III/3148 Lesnica 150 000,00 100 000,00 

Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111  100 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3128 Litmanová  150 000,00 100 000,00 

Odstránenie havarijného stavu cesty III/3591 Oľšavka 150 000,00 0,00 

Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce 100 000,00 100 000,00 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 a III/3182 40 000,00 40 000,00 

Svetelná križovatka Veľký Šariš 100 000,00   

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550   100 000,00 100 000,00 
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K bodu 15 - Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci 
programov IROP, Interreg V-A a ENI – schválenie 
spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok: Ing. Galajda, poverený vedením odboru 
dopravy Úradu PSK, uviedol, že dňa 29. 3. 2019 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o NFP pre projekty: 1) Modernizácia cesty 
III/3445 Prešov – Petrovany, 2) Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša – Detrík, 3) 
Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica, 4) Eliminácia 
bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537. Celkové 5 %-né 
spolufinancovanie týchto projektov predstavuje spolu 785 000 eur. 
Diskusia:  
Poslanec Benko sa hlásil do diskusie ešte v predchádzajúcemu bode ohľadom svetelnej 
križovatky Veľký Šariš – Kanaš v sume 100 000 eur. V tomto bode sa zaujíma o ul. Solivarskú 
a rekonštrukciu mostného objektu. Keď bude SÚC PSK už projekčne pripravená, kedy je 
predpoklad rekonštrukcie mostného objektu ulice Solivarskej, bude to v roku 2021 alebo až 
v roku 2022? Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, odpovedal, že spomínaný projekt má 
rozpočtované náklady odhadom 7 – 9 mil. eur  s tým, že určité veci bude riešiť samotné mesto 
Prešov a určité vecí VÚC. Z tohto projektu bol vytiahnutý most, keďže je technologicky 
a časovo náročnejší. Bola podaná žiadosť o stavebné povolenie na výstavbu tohto mostného 
objektu, teda skupiny objektov súvisiacich s novým mostom. Predpoklad je, že žiadosť bude 
podaná 15. 6. 2020 a výsledok samotnej realizácie sa očakáva na jeseň roka 2021. Poslanec 
Kanuščák sa spýtal, či v rámci IROP bola predložená žiadosť na cestu Paršivá a kedy sa bude 
realizovať. Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, odpovedal, že tento projekt bol podaný 
v termíne 31. 3. 2020, teda je posudzovaný ministerstvom. Očakáva sa kladné hodnotenie. 
Predpokladaný čas realizácie je v budúcom roku, ak ministerstvo nebude zdržiavať proces 
kontroly všetkých hodnotiacich prvkov. Realizácia tohto projektu by mohla začať v lete alebo 
jeseni. 
1) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v aľ u j e  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3445 Prešov - Petrovany“ s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom max. 3 000 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 150 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
       pre  každú  žiadosť o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán systémom predfinancovania  
       z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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2) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v aľ u j e  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3635 Malá Domaša - Detrík“ s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom max. 2 500 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 125 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
       pre  každú  žiadosť o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán systémom predfinancovania  
       z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
Hlasovanie:                  za: 52              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
3) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v aľ u j e  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3440 Solivarská ulica“  
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 000 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 150 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
       pre  každú  žiadosť o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán systémom predfinancovania  
       z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
Hlasovanie:                  za: 50              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský vyhlásil 15-minútovú technickú prestávku z dôvodu prípravy 
voľných hlasovaní odborom IKT. 
 
Od ukončenia technickej prestávky chýba zvukový záznam hlasovania o 4. návrhu na 
uznesenie k bodu 15 a rokovania k bodom 16, 17A, 17B, 17C. Hlasovania týchto bodov sú 
doplnené a zapísané podľa výsledkov hlasovaní, diskusia podľa poznámok zapisovateľky. 
 
4) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v aľ u j e  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 200 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade 
s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 360 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
       pre  každú  žiadosť o platbu  predloženú  na  riadiaci  orgán systémom predfinancovania  
       z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
Hlasovanie:                  za: 44              proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16 - Projekty spolufinancované zo zdrojov EÚ v rámci 
programov IROP, Interreg V-A a ENI – príprava nových zámerov  
na predkladanie do ďalších výziev: Predkladateľ materiálu - Ing. Galajda, 
poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK.   
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v aľ u j e   nové stavebné zámery 
Správy a údržby ciest PSK:  
1. II/545 Obchvat obce Raslavice  
2. II/545 Obchvat obce Kapušany 
3. II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica 
4. II/537 Obchvat obce Starý Smokovec. 
Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Predkladateľ materiálu - Ing. Grešš, vedúci 
odboru majetku a investícií Úradu PSK.    
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 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. s c h v a ľ u j e   
 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 50 % podielu na združenej činnosti - 
rekonštrukcii stavby „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych 
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podnikov“ na pozemku a stavbe vo vlastníctve obce Spišský Hrhov v zmysle Zmluvy 
o združení právnických osôb č. 671/2016/ODSM a Dodatku č. 1 k Zmluve o združení 
právnických osôb č. 671/2016/ODSM, 
do vlastníctva – Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02  Spišský Hrhov, IČO: 00 329 592, 
za kúpnu cenu 1,00 €. 

            Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Rekonštrukcia nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Spišský Hrhov. Ide o jeho 
zveľadenie a slúži len na plnenie úloh obce. Obec stavbu spravuje a ako samospráva 
vykonáva verejnoprospešnú činnosť. 

Hlasovanie:                  za: 50              proti: 0  zdržali sa: 3 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 17B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Predkladateľ materiálu - Ing. Grešš, vedúci 
odboru majetku a investícií Úradu PSK.    
Diskusia:  
Poslankyňa Sirková k bodu 17A – v Dodatku č. 1 k Zmluve o združení právnických osôb v čl. 
2 opraviť mesto Snina na obec Spišský Hrhov.  
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. s c h v a ľ u j e   
 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14,  
            080 05  Prešov, IČO: 37 936 859,  
 v  súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, a to: 
existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3123 v k. ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa, 
v dĺžke 0,143 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3123 km 0,000 – 0,143,  
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie 
o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie, 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec, 
IČO: 00330132, za kúpnu cenu 1,00 €. 

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Uvedený úsek cesty III/3123 v dĺžke 0,143 km sa nachádza v intraviláne mesta 
Podolínec, ktoré pri rekonštrukcii Mariánskeho námestia zrekonštruovalo časť cesty 
III/3123. Tá je využívaná ako dopravne skľudnená zóna s usmernenou a obmedzenou 
statickou a dynamickou dopravou. Mesto Podolínec navrhlo Správe a údržbe ciest PSK 
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zámenu predmetných úsekov ciest, majetkovo vysporiadalo pozemky pod 
komunikáciami v rámci Regionálneho operačného programu, Výzvy 4.1a Regenerácia 
sídiel v obciach postihnutých povodňou v roku 2010 a taktiež zrekonštruovalo ul. 
Bernolákovu.  
Zostávajúca časť cesty III/3123, určená na vyradenie z cestnej siete ciest II. a III. triedy, 
má v zmysle cestného zákona charakter miestnej komunikácie. Úsek nevyhovuje 
šírkovým parametrom cesty III. triedy a nie je po ňom vedená verejná autobusová 
doprava. Z týchto dôvodov je navrhované vyradiť túto časť cesty III/3123 v dĺžke 0,143 
km z cestnej siete ciest II. a III triedy na území PSK a zaradiť ju do siete miestnych 
komunikácií.  

Hlasovanie:                  za: 51              proti: 0  zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 17C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Predkladateľ materiálu -  Ing. Grešš, vedúci 
odboru majetku a investícií Úradu PSK.    
Diskusia:  
Poslankyňa Pleštinská – správny názov firmy Gurmen, s. r. o.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05  Prešov, 

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

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Gurman, s. r. o., Prešovská 8, 064 
01 Stará Ľubovňa, IČO: 31731198, bez finančného vyrovnania rozdielu ceny pozemkov 
nasledovne: 

B.1   Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Gurman, s. r. o., nadobúda do vlastníctva 
nehnuteľný majetok, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
- parcelné číslo 4541/12, orná pôda o výmere 129 m2, 
- parcelné číslo 4628/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 82 m2, 
- parcelné číslo 4628/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m2,   
odčlenené od pozemku registra E KN, parcelné číslo 2549, orná pôda o výmere 2463 m2, 
zapísaného na LV č. 5574, k. ú. Stará Ľubovňa, geometrickým plánom č. 33/2019, 
vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647, 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
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ťarchy: bez zápisu. 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 334 m2. 

B.2    Gurman, s. r. o., odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva 
a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 
37936859, a to: 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 654/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 654/21, zastavaná plocha a nádvorie o 
výmere 454 m2, zapísaného na LV č. 419, k. ú. Stará Ľubovňa, geometrickým plánom č. 69/2019 
vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647, 
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 4474/3, trvalý trávny porast o výmere 313 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 4474/2, trvalý trávny porast o výmere 
16032 m2, zapísaný na LV č. 4151, k. ú. Stará Ľubovňa, geometrickým plánom č. 34/2019 
vyhotoveným SALSTAV, s.r.o., Mýtna 82/636, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 36457647, 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 334 m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zámenou pozemkov si Prešovský samosprávny kraj majetkovoprávne vysporiada pozemky 
pod stavbou „Preložka cesty III/3146 (III/543010) juhovýchodný obchvat mesta Stará 
Ľubovňa“ a pozemky, ktoré budú slúžiť Národopisnej expozícii v prírode - skanzen v Starej 
Ľubovni. Pozemky, ktoré nadobudne Prešovský samosprávny kraj, sa zamenia za pozemky 
nachádzajúce sa v blízkosti Gurman, s.r.o. a sú mimo cestného telesa cesty III/3120. Pozemky, 
ktoré nadobudne Prešovský samosprávny kraj, budú slúžiť širokej verejnosti (verejný záujem). 

Hlasovanie:                  za: 52              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 17D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, navrhuje v tomto bode vyhovieť žiadosti mesta Humenné o prevode 
pozemku o výmere 154 m2 nachádzajúceho sa pri poliklinike. Tým dôjde k zosúladeniu 
skutkového a právneho stavu s tým, že susedné pozemky patria mestu Humenné, ktoré 
predmetný pozemok potrebuje na rozšírenie plochy parkoviska. Ide o prípad hodný osobitného 
zreteľa za 1 €. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e ,   
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 

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 
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celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve 
Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 6228, k. ú. Humenné, a to:    
- pozemok registra E KN, parcelné číslo 1135, záhrada o výmere 154 m2 
spoluvlastnícky podiel 1/1,  
ťarchy: podľa LV č. 6228 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Humenné, Kukorelliho 1501/34,  066  01  Humenné, 
IČO: 323021, za kúpnu cenu 1,00 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Mesto Humenné realizuje rozšírenie parkovacích plôch pri objektoch detskej 
polikliniky a mestskej polície v Humennom. Dôvodom majetkovoprávneho 
vysporiadania mestskej komunikácie s cieľom utvorenia ucelenej komunikácie je 
parcela E KN 1135 o výmere 154 m2,  ktorá bude slúžiť širokej verejnosti. Všetky 
okolité pozemky sú vo vlastníctve mesta Humenné. 

Hlasovanie:                  za: 52              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 18 – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
predstavil návrh, v ktorom Národná diaľničná spoločnosť, a. s., požiadala PSK o prenájom 218 
m2 pozemku v katastrálnom území Kapušany, kde pripravuje výstavbu severného obchvatu, II. 
etapa a reálne zaberá túto plochu pre potreby staveniska. Odplata v prípade ročného nájmu je 
v tomto prípade 317,19 eur.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení     
s c h v a ľ u j e   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 
9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK, 
Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, zapísaného na LV č. 2346, k. ú. Kapušany, a to: 
- diel č. 8 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
  dielu 11 m2, 
- diel č. 9 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
  dielu 19 m2, 
- diel č. 10 pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
  dielu 188 m2, 
odčlenených od pozemku registra C KN, parcelné číslo 1372, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
10 718 m2, geometrickým plánom na dočasný a ročný záber pozemkov č. 31628826-5/2014/b 
vypracovaným Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31628826, autorizačne 
overeným - Ing. Tibor Bugár, autorizovaný geodet a kartograf, dňa 03.03.2014, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  
V-708/2016, Vecné bremeno - podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona vklad vecného bremena in 
personam spočívajúceho v povinnosti trpieť uloženie podzemnej kábelovej elektroniky NN prípojky v rozsahu 
podľa GP č. 167/2014 vyhotovený GEOPROFIL, s.r.o., Košice, overený dňa 30.12.2014 pod č. G1- 1893/20174 
na parcely v katastrálnom území Kapušany vedené na LV 2346 pozemok registra C KN parcelné číslo 1371, 
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zastavané plochy a nádvoria o výmere 2097 m2 a pozemok registra C KN parcelné číslo 1372, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 10718 m2. Ďalej trpieť vstup a vjazd oprávneného z vecného bremena pri umiestnení, 
prevádzke, údržbe a opravách podzemnej kábelovej elektroniky NN prípojky a zdržať sa konania, ktoré by bránilo 
oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 
IČO: 36570460, Komenského 50, 04248 Košice, vklad povolený 21.4.2016-pvz-139/16. 
V 5929/2018 - Vecné bremeno podľa ustanovenia § 31 ods. 3 katastrálneho zákona vklad vecného bremena 
spočívajúceho v povinnosti povinného strpieť: umiestnenie kanalizačného potrubia vrátane jeho ochranného 
pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie, vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním poverených 
osôb ako aj iných oprávnených osôb v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, prevádzkovaním 
alebo na účely opráv, údržby, kontroly kanalizačného potrubia; zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému 
z vecného bremena vo výkone jeho práv vyplývajúcich z vecného bremena v rozsahu stanovenom geometrickým 
plánom č. overenia G1-773/2017 do katastra nehnuteľností k povinnej nehnuteľnosti v katastrálnom území 
Kapušany, pozemok registra C KN č.1372 v prospech obec Kapušany, IČO: 00327239, Hlavná 104/6, 082 12 
Kapušany, vklad povolený dňa 19.10.2018 - číslo zmeny 1164/18. 
do nájmu nájomcu - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 
35919001, za nájomné stanovené znaleckým posudkom. 
- Výška ročného nájomného za 1 m2 je stanovená znaleckým posudkom č. 27/2018, ktorý dňa 

31.7.2018 vyhotovila znalecká organizácia v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty 
nehnuteľností, SAZO, s.r.o., 023 55 Vysoká nad Kysucou 295, IČO: 46130403, ev. č. 900277.  

- Účel nájmu: realizácia stavby R4 Prešov severný obchvat, II. etapa, ktorej je nájomca investorom 
a budúcim stavebníkom. V rámci stavby pôjde o vybudovanie priepustov, osvetľovacích bodov 
a preloženie káblového diaľkového vedenia. 

- Doba nájmu: doba určitá. 
Doba nájmu do 1 roka pre diel č. 9 o výmere 19 m2 a diel č. 10 o výmere 188 m2 začína plynúť odo dňa 
skutočného začatia stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí a nájom sa končí 
uplynutím jedného roka. 
Doba nájmu po dobu výstavby pre diel č. 8 o výmere 11 m2 začína plynúť odo dňa protokolárneho 
odovzdania staveniska nájomcom zhotoviteľovi stavby a uplynie dňom podpísania protokolu 
o odovzdaní a prevzatí verejnej práce (stavebného objektu). 

LV č. 
Register 
KN 

Parcela Diel 
Výmera 
dielu  
v m2 

Ročné 
nájomné 
za 1 m2  
v eur 

 Nájomné za 12 
mesiacov v eur 

Spoluvlastnícky podiel 

2346 C 1372 8 11 1,455 16,005 1/1 
2346 C 1372 9 19 1,455 27,645 1/1 
2346 C 1372 10 188 1,455 273,540 1/1 

                             SPOLU               317,19 eur/ročne 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Nájomca je investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme – komunikácie  
R4 Prešov severný obchvat, ktorá prispeje k bezpečnosti cestnej premávky a k rozvoju regiónu.   
Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 19A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh kúpy 
nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Podolínec. Ide o cestné teleso a pozemok pod ním 
v dĺžke 285 m. Je to pokračovanie zámeny komentovanej v bode 17. Predložený návrh 
prerokovala komisia správy majetku a komisia dopravy, ktoré odporúčajú zastupiteľstvu 
navrhovanú kúpu za 2 eurá 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) 
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v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Mesto Podolínec, Námestie Mariánske 3, 
065 03  Podolínec, IČO: 00330132, zapísaného na LV č. 2262, k. ú. Podolínec, a to: 
a) existujúci úsek miestnej komunikácie ul. Bernolákova v k. ú. Podolínec, okres Stará Ľubovňa, v dĺžke 
0,285 km od križovatky I/77 (uzlový bod 2732A04300) po uzlový bod 2732A09300 ako predĺženie 
cesty III/3123 
b) pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode a):  

-  parcela registra C KN č. 222/38, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 339 m2, vedená na LV č.  
   2262,  

spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu, 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej 
siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie, 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 
05 Prešov, za kúpnu cenu 2,00 € (1,00 € za pozemok a 1,00 € za úsek). 
Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, informoval prítomných 
o návrhu, aby PSK obstaralo majetok od súkromnej osoby pre potreby realizácie investičnej 
akcie rozšírenia cesty v lokalite Prešov – Solivar, ul. Solivarská. Predávajúcim je súkromná 
osoba, ktorá predáva majetok v hodnote 240 eur pri cene 80,32 €/m2 stanovenej znaleckým 
posudkom.     
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v 
znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúcich - Jozef Bernát a Daniela 
Bernátová, 080 01 Prešov, a to: 
novovzniknutý pozemok registra C KN 777/2, zastavané plochy o výmere 3 m2,  
odčlenený od pôvodného pozemku C KN 777 o celkovej výmere 397 m2 zapísaným na LV č. 1082, k. 
ú. Solivar, geometrickým plánom č. 43883311 – 5/18 vyhotoveným Jurajom Maňkom, geodetické 
a kartografické práce, 080 01 Prešov, dňa 15.04.2019, úradne overeným Okresným úradom Prešov, 
katastrálny odbor, dňa 21.06.2019 pod číslom G1-802/2019, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  Zriadenie vecného bremena - stály prístup k plynovej prípojke na parc. C KN 778 za účelom 

údržby č. V 560/93-PVZ 408/93. 
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 PSK, Jesenná 
14, 080 05 Prešov, za kúpnu cenu 240,00 €.  
Všeobecná hodnota pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č.12/2019 zo dňa 15.08.2019 
vyhotovenom Ing. Petrom Mackom, 080 05 Prešov, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad 
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hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov a predstavuje 240,00 € (pri cene 80,32 €/m²). 
Hlasovanie:                  za: 50              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavil návrh obstarania 
majetku potrebný pre realizáciu stavby ul. Solivarskej v Prešove. Ide o pozemok o výmere 
1 968 m² pri cene 80,32 €/m². Predávajúcim je firma Weldex, s. r. o. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Weldex, s. r. o., 080 01 
Prešov, IČO: 31 657 371, k. ú. Solivar, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN: 
 -  registra CKN 648/3, záhrada o výmere 1479 m2 
-  registra CKN 648/1, záhrada o výmere 489 m², 
pozemky registra CKN 648/3 a CKN 648/1 sú odčlenené od pôvodného pozemku KN C 648/1 
o celkovej výmere 1968 m², zapísanom na LV 756 geometrickým plánom č. 43883311 – 5/18, 
vyhotoveným Jurajom Maňkom, geodetické a kartografické práce, 080 01 Prešov, dňa 
15.04.2019, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 21.06.2019 
pod číslom G1-802/2019, 
ťarchy: bez zápisu, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
Celková výmera predstavuje 1 968 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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu cenu 158 070,00 €. 
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č.11/2019 zo dňa 
15.08.2019 vyhotovenom Ing. Petrom Mackom, 080 05 Prešov, znalcom v odbore 
stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností a v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
Z.  z.  o  stanovení  všeobecnej  hodnoty  majetku  v  znení  neskorších  predpisov  predstavuje  
158 069,76 € (pri cene 80,32 €/m²). 
Hlasovanie:                  za: 50              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing. 
Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh schválenia 
podmienok obchodnej verejnej súťaže na pozemok v katastrálnom území Poprad v správe 
Gymnázia v Poprade, ktorý je trvale prebytočný. Nachádza sa pri rušnej cestnej komunikácii 
a priamo so samotným gymnáziom nijako nesúvisí. O tento pozemok prejavili záujem 
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podnikatelia v danom okolí. Ide o pozemok s výmerou 168 m2, ktorý tvorí základná parcela s 
priľahlou časťou susednej parcely. Jednotková cena pozemku stanovená znaleckým posudkom 
predstavuje 33,12 €/m2. Očakávaný výnos pri úspešnom predaji, ak nebude súťaž, predstavuje 
5 600 eur. 
Diskusia:  
Poslanec Gašper podotkol, že v Poprade sú ceny pozemkov na okraji mesta v hodnote 60 – 80 
eur za m2. Predmetný pozemok sa nachádza v blízkosti zimného štadióna. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e, 
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Gymnázia Poprad, Kukučínova 4239/1, Poprad, 
 uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
B.2 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v k. ú Spišská Sobota, a to: 

pozemok:  
- novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 1825/42, zastavané plochy 

a  nádvoria o výmere 168 m² 

      odčlenený od pozemkov registra E KN: 
 - parcelné číslo, 1258/1, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 138 m²,  
 - parcelné číslo 2241/1, ostatné plochy o celkovej výmere 3195 m²,  

 zapísaný na LV č. 1625, k. ú. Spišská Sobota, geometrickým plánom č. 122/2019, 
vyhotoveným Ing. Ivan Tóth, Poprad, úradne overeným Okresným úradom Poprad, 
katastrálnym odborom, dňa 13.12.2019 pod číslom G1-1233/19,  

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  
Zriaďuje sa vecné bremeno v prospech Mgr. Štefana Šutaja a MUDr. Lucie Šutajovej, bytom 
058 01 Poprad, na pozemky parc. KNC 1417/25, 1417/58, 1417/74, parc. KNE 2241/1 
spočívajúce v povinnosti a) trpieť uloženie podzemného kanalizačného potrubia vrátane jeho 
ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na slúžiacich pozemkoch, b) trpieť v 
nevyhnutnej miere vstup a vjazd oprávnených z vecného bremena na slúžiace pozemky dotknuté 
vecným bremenom pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách podzemného kanalizačného 
potrubia, c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávneným z vecného bremena vo výkone ich 
práv vyplývajúcich z vecného bremena, a to v rozsahu stanovenom GP 150/2016 podľa zmluvy 
o zriadení vecného bremena V 736/2017 zo dňa 15.3.2017 - číslo zmeny 128/2017, číslo zmeny 
1/2019.     
mimoriadne riziká: 

- riziko obmedzujúce užívanie ohodnocovanej nehnuteľnosti vyplýva z polohy pozemku 
v ochrannom pásme komunikácie 1. triedy, 

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh 
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 4/2020 zo dňa 
27. 01. 2020 vyhotoveným znalcom - Ing. Ján Kmeť, Poprad, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 5.600,00 € pri jednotkovej cene pozemku 33,12 €/ m². 

  B.3     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
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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. Spišská Sobota – 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                                        

� 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 
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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.  

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

návrhu po telefonickom dohovore s PaedDr. Vladimírom Lajčákom, riaditeľom 
Gymnázia Poprad, (tel.: +421 905 895 660; e-mail: riaditel@stary-gympel.sk).           

 b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
Hlasovanie:                  za: 47              proti: 2  zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
418/2020 zo dňa 10. 2. 2020: Ing. Grešš, vedúci odboru majetku a investícií 
Úradu PSK, predkladá návrh úpravy predmetného uznesenia vzhľadom na vypracovanie 
nového znaleckého posudku všeobecnej hodnoty spoluvlastníckeho podielu s aktuálnou 
hodnotou nehnuteľného majetku. Pôvodná hodnota nehnuteľného majetku v sume 124 564,24 
eur by mala byť nahradená aktuálnou hodnotou v sume 218 310,68 eur. 
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 s § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
m e n í     a     d o p ĺ ň a 
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uznesenie z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k schváleniu prevodu 
majetku obchodnou verejnou súťažou a  k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v bode B 
schvaľuje v časti B.2 nasledovne:   
vypúšťa sa text v časti B.2:  

  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 6 309,62 € pri 
jednotkovej cene pozemkov 99,56 €/m². 
a nahrádza sa textom v časti B.2: 
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom 
č. 25/2020 zo dňa 11. 03. 2020 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 218 310,68 €, z toho stavba 210 436,97 €, pozemok 7 873,71 € pri jednotkovej 
cene pozemkov 124,24 €/m². 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21A – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, 
Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“: Ing. 
Grešš, vedúci odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedol, že v lete 2017 podal PSK 
26 žiadostí o NFP v hodnote 12 mil. eur. Pri tvorbe stavebných projektov na jar roka 2017 bolo 
zistené, že tieto zdroje NFP kryjú iba časť potrebných stavebných prác. Projektanti v úvode 
tieto fakty komunikovali, ale bývalé vedenie PSK sa týmto dôsledne nezaoberalo. Rozpočty 
boli vypracované iba v rozsahu pre stavebné povolenie. Takéto rozpočty boli pripravené 
k žiadosti a nebolo ich možné meniť. Boli podkladom pre všetky úkony – obchodnú verejnú 
súťaž, zmluvy o dielo, zmluvy o NFP. Počas výstavby boli identifikované viaceré typy prác, 
ktoré ich teraz sprevádzajú. Išlo o práce, ktoré nebolo možné predpokladať ako časté 
rekonštrukcie starých objektov odhadom 25 % priemeru naviac prác. Nepresné vyčíslenie 
objemu materiálu a prác tvorí v naviac prácach PSK 25 % odhadovaného priemeru. Existuje aj 
skupina prác, ktorú nebolo možné zahrnúť do žiadostí o NFP, ale sú potrebné pre kolaudáciu 
a funkčnosť stavby. Tvoria cca 50 % naviac prác. Odbor majetku a investícií sa s tým snaží 
vysporiadať a opatrenia PSK na zníženie naviac prác sú nasledovné: kvalitnejšie projekty, 
zmluvy, priebežná kontrola. Efekt zriadenia investičného výboru sa prejavuje v konkrétnej 
analýze existujúceho stavu a procesov a už priebežne sú zapracované jednotlivé úkony. 
Pripravujú sa nové stavebné projekty v zmysle nových metodík a rád by túto metodiku 
kompletne prezentoval na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Následne prešiel k predloženiu 
návrhu dofinancovania nadlimitných výdavkov v bode 21A, kde bola v apríli 2017 vysúťažená 
projektová dokumentácia. Dodávateľ ju dodal o mesiac na to a žiadosť bola spracovaná v júli 
2017. PSK získal 905 000 eur NFP, z toho na rekonštrukciu haly zaokrúhlene 800 000 eur. 
Dodávateľ stavby teraz žiada v prospech stavby ako takej hodnotu 104 000 eur. Práce, ktoré 
nebolo možné predpokladať, tvoria 27 000 eur a chyby projektu - súčasné upresňovanie 
konkrétnych objemov a materiálov tvoria 22 000 eur. Pravdou je, že celá budova nemohla byť 
zahrnutá do projektu, lebo sa išlo nad limit hornej hranice stavebných prác, preto je potrebné 
na druhej polovici stavby zrealizovať úkony veľmi typické a opakujúce sa už v prvej časti haly. 
Škola žiada a stavební experti odporúčajú schválenie ďalších 54 000 eur na dokončenie tak, aby 
tento stavebný objekt bol skutočne ako celok na úrovni. Z tohto dôvodu žiada zastupiteľstvo 
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o schválenie naviac prác pre tento projekt v sume 104 000 eur a je pripravený odpovedať na 
otázky poslancov PSK. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák chcel vedieť, že kedy, za akej účasti poslancov okresu Stará Ľubovňa 
a s akým výstupom prebehol kontrolný deň. V samotnom materiáli mu chýba stanovisko 
projektanta k chybám uvedeným v materiáli aj stanoviská odborných komisií s posúdením 
oprávnenosti výdavkov. Je tam len vyjadrenie komisie finančnej. Poslanci za daný okres by sa 
mali zaujímať o predmetné stavby. Pokiaľ investor a v tomto prípade PSK má nejaký kontrolný 
deň, na ktorom sú zistené nejaké nedostatky, relevantným partnerom sú práve poslanci za daný 
okres, ktorí by mali byť priamo na mieste a posúdiť oprávnenosť týchto budúcich výdavkov 
z kasy PSK. Takýto výstup v podobe nejakého zápisu s podpismi prítomných ľudí by mal byť 
súčasťou materiálu. Ing. Grešš spomínal, že PSK chce mať kvalitnejšiu projektovú 
dokumentáciu, zmluvy a výkon kontroly. Práve preto sa pýta, či bola urobená kontrola zo strany 
poslancov PSK. Tiež spomenul, že rozpočet bol robený kvôli podaniu žiadosti o stavebné 
povolenie, ale ten nie je potrebný. Stavebný úrad nezaujíma rozpočet. Je to vec finančná a vec 
investora. Nie je to celkom pravdivá informácia. Pripomenul jednu dôležitú vec. Vzhľadom na 
krátkosť času predtým, dnes aj v budúcnosti, nebude nikdy dostatok času na vypracovanie 
projektovej dokumentácie druhého stupňa, ktorá je tzv. realizačnou projektovou 
dokumentáciou. Preto sa treba snažiť, aby už prvostupňová projektová dokumentácia, ktorá je 
vypracovaná za účelom získania patričných povolení, mala takú kvalitu, ktorá bude umožňovať 
realizáciu diela bez jeho následného dofinancovania. V materiáli je uvedené, že 27 000 eur 
nebolo možné predpokladať, 22 000 eur je chyba výkaz výmer a 55 000 eur nebolo možné 
zahrnúť, lebo boli nad rozpočtom, ktorý umožňoval NFP. Potom sa pýta, prečo tých 55 000 
eur, ktoré nebolo možné zahrnúť kvôli nedostatočnému finančnému krytiu samotnej výzvy, 
nebolo zazmluvnených v samostatnej zmluve o dielo, ale teraz s odstupom 2 – 3 rokov? Potom 
to evokuje nedôveru poslancov, lebo pokiaľ sa vedelo, že 55 000 eur je nadlimit a nie je ich 
možné prefinancovať cez NFP, mali byť zazmluvnené samostatnou zmluvou v dobe 
podpisovania základnej zmluvy o dielo a nie teraz po 2 – 3 rokoch. V takomto prípade má 
dôvodné podozrenie, že sú to práce, ktoré tak isto boli súčasťou chýb projektovej dokumentácie. 
Požiadal predkladateľa o odpoveď na jeho otázky. Ing. Grešš odpovedal, že poslanecký 
kontrolný deň na tejto stavbe sa uskutočnil dňa 11. 3. 2020. Podľa zápisu, ktorý má k dispozícii, 
nebol úplne štandardný, lebo priamo na mieste neboli poslanci PSK za okres Stará Ľubovňa 
a to Pleštinská, Bizovský, Orlovský, Sokol, ale zistený stav bol s nimi konzultovaný 
individuálne odbornými zástupcami PSK, teda stavebným dozorom a generálnym dodávateľom 
stavby. Bude rád, ak poslanci túto informáciu potvrdia. 
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 SOŠ, 
Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní – stavebné práce v celkovom 
objeme 104 276,54 eur s DPH. 
Hlasovanie:                  za: 42              proti: 0  zdržalo sa: 8 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21B – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ 
Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní: Ing. Grešš, vedúci 
odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá predmetný návrh na dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v sume 139 004,60 eur vrátane DPH. V tomto prípade je 99 % prvkov 
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totožných, teda príprava projektovej dokumentácie v tesnej nadväznosti na žiadosť atď. 
Štruktúra nákladov identifikovaných ako naviac, je trochu iná, ale celá suma dofinancovania je 
opodstatnená. Všetky tieto náklady reálne kontroluje pracovník odboru s odbornou praxou 
rozpočtára. Kontrolný deň sa uskutočnil  minulý týždeň s tým, že podrobná pozornosť detailom 
požadovaných nákladov a rozpočtu prebiehala už mesiac. Všetky tieto veci sú skutočne 
opodstatnené. Poslancom bude stále vo fotodokumentácii ponúknutá pravdivosť daného stavu. 
V tomto prípade PSK rekonštruuje starú budovu, kde 50 % všetkých problémov je v tom, že sa 
obije celá omietka po obvode a dodávateľ stavby bude garantovať, že neodpadne, alebo 
v rozpočte je plánovaných 20 % - 30 % omietky, ktorá sa odstráni a následne tá, ktorá by 
evidentne spadla, nebude rozpočtovaná. Pravdivosť potrebných naviac prác vo vzťahu 
k pôvodnému rozpočtu resp. projektu pre stavebné povolenie, je presne táto situácia. Prvý 
reálny kontrolný bod je, až keď stavitelia prídu a sú konfrontovaní s tým, že majú odovzdať 
kvalitnú prácu so zárukou. To sa deje v Levoči až teraz. Na stavbe si stavitelia robili svoje veci 
a postupne na požiadanie PSK kumulovali veci nevyhnutné na kvalitné dokončenie stavby. 
V tomto prípade dodávateľ stavby oznámil strašne veľa nepredpokladaných vecí, resp. je to 
chyba projektu. Potreby pre dokončenie stavby sú iba v malom rozsahu. 
Diskusia:  
Poslanec Repaský sa osobne zúčastnil kontrolného dňa. Je to zároveň odpoveď pre poslanca 
Hrabčáka. Všetci poslanci za okres Levoča boli prizvaní na tento kontrolný deň. Ide 
o dofinancovanie nutných prác pre potrebu kolaudácie danej stavby. Poslanec Hrabčák 
poďakoval predrečníkovi, ktorý sčasti odpovedal na jeho otázku, ktorú chcel položiť vedúcemu 
odboru majetku a investícií. Podrobne si preštudoval materiál a tie chyby sa neustále opakujú. 
Aj keď ide o realizáciu na základe projektovej dokumentácie vypracovanej ešte v minulom 
volebnom období, neospravedlňuje to ľahkovážny prístup poslancov k tejto veci. V materiáli 
sa často vyskytujú spojenia „zhotoviteľ odporúča“, „na základe odporúčania zhotoviteľa“ 
a pod., ale nikde nevidel stanovisko projektanta. Projektová dokumentácia je autorské dielo 
chránené autorským zákonom a realizácia diela by mala byť robená v súlade s projektovou 
dokumentáciou stavebne povolenou. Ak dochádza k nejakým zmenám, je jedno z akého 
dôvodu, mali by byť zapísané v stavebnom denníku a podpísané stavebným dozorom aj 
projektantom, ktorý by k nim mal dať nejaké stanovisko. Predsa za projektovú dokumentáciu 
mu PSK riadne zaplatil. Predložené materiály sú už na lepšej úrovni ako v minulosti, oceňuje 
fotodokumentáciu, ktorá je preňho ako technika z praxe veľmi dôležitá súčasť materiálu. Avšak 
projektant nemôže byť z celého procesu vylúčený, ale mal by dávať stanoviská k návrhu 
zhotoviteľa, pretože zhotoviteľ nie je tým kompetentným, ktorý má rozhodnúť o návrhu 
technického riešenia. Projektant dostal peniaze za vypracovanie projektovej 
dokumentácie, zodpovedá za samotné technické prevedenie, a preto by mal byť podpísaný pri 
týchto prácach naviac, ktoré sú z akéhokoľvek dôvodu vyžadované pri realizácii diela. Spýtal 
sa Ing. Grešša, či sa budú robiť nejaké kroky voči projektantom týchto dvoch projektových 
dokumentácií, aj keď sú to zmluvy o dielo staršieho dáta. Zmluva by mala umožňovať nejaké 
sankčné postihy minimálne do výšky odplaty, ktorú dostal projektant za vypracovanie 
projektovej dokumentácie. Alebo to predmetné zmluvy neumožňujú, resp. ktoré zmluvy to už 
budú umožňovať? Ing. Grešš reagoval tým, že v tomto prípade niekoľkokrát prebiehala 
intenzívna debata s projektantom tohto diela a jeho silný argument bol, že on dodal projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie a tam končí jeho zodpovednosť. Skutočnosť, že 
v následnom slede udalostí bol PSK donútený vstúpiť s takýmto projektom do realizácie stavby, 
nemá reálne premostenie na projektanta. PSK by ho musel nanovo zazmluvniť a žiadať, aby 
prišiel a robil svojím spôsobom ďalšiu časť projektovej práce, ale tento vzťah tu nie je. Tým, 
že v prvom projekte vybuchne veľký alebo malý rozsah týchto vecí, je PSK v poslednej chvíli 
stále postavený pred hotovú vec, a to riešiť terajší stav. PSK spolupracuje de facto iba 
s dodávateľom stavby, stavebným dozorom a so špecialistami, s ktorými situáciu konzultuje. 
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Teda priamo na mieste je reálne nútený vyriešiť konkrétnu situáciu s položkovitým rozpočtom 
vypracovaným dodávateľom, odobreným stavebným dozorom a expertmi PSK. Poslanec 
Gašper podotkol, že suma 139 000 eur, ktorú má zastupiteľstvo teraz odsúhlasiť len na 
dofinancovanie, o dosť prevyšuje celkový rozpočet rodinného domu. Ide len o dofinancovanie 
nejakých omietok a pod. Realizátor stavby a stavebná firma navrhuje, ale nie je si istý, či je 
všetko opodstatnené. Kto a ako overil, že ceny vôbec zodpovedajú tomu, čo je požadované a to 
nie je len tento prípad. Tieto problémy rieši zastupiteľstvo stále a zatiaľ ešte nedošlo 
k akejkoľvek náprave, aj keď Ing. Grešš naznačil prácu komisie a jej výsledky. Realita ukazuje 
skôr opak. Odbor aj úrad by sa mal zamyslieť, akým spôsobom vôbec pristupuje k realizácii 
stavebných zákaziek. Poslanec Hrabčák doplnil predrečníka, že v materiáli sa stále opakuje 
„zhotoviteľ navrhuje“. Proces verifikácie prác naviac nie je preňho ako poslanca veľmi 
dôveryhodný. Môže veriť všetkým zamestnancom Úradu PSK, ale ako poslanec nesie 
zodpovednosť za výkon mandátu vo svojom okrese a v PSK. Preto je preňho ako projektového 
manažéra z praxe takýto proces verifikácie nedostatočný a nedôveryhodný. Na zasadnutí 
zastupiteľstva nie je priestor na verifikáciu jednotlivých položiek uvedených v materiáli,  preto 
opakovane hovorí o chýbajúcej stavebnej komisii s odborným posúdením prác naviac. Ing. 
Grešš môže v tomto procese garantovať, že všetky rozpočty predkladané dodávateľmi pri 
žiadaní naviac prác sú kontrolované na zmluvu o dielo a podľa cenníkov a pravidiel, ktoré 
výpočty naviac prác kontrolujú. Čo sa týka objemov, suma je verifikovaná pracovníkom odboru 
majetku a investícií s dlhoročnou praxou v práci s rozpočtami. Objemy naviac prác sú 
identifikované na stavbách a za to je zodpovedný stavebný dozor a pracovníci PSK, ktorí 
vlastne kryjú chrbát PSK. Reálne sú zdvojení a kontrolovaní tzv. vnútornými audítormi, ktorí 
sú tiež stavebným dozorom. V materiáloch predkladaných zastupiteľstvu je v poslednom čase 
možno 80 % toho, čo dodávatelia žiadajú a reálne je to maximálne kvalitne prekontrolované. 
Chýbajúcich 20 % je vlastne skutkový stav, ktorý nie je možné v tomto prípade rozoberať. 
Pozýva každého poslanca na návštevu odboru majetku a investícií. Investičný výbor zasadá 
týždenne, má svoj jasný program a mnohé ešte neviditeľné veci sú už efektom zdravšieho 
procesu. Momentálne prebieha príprava projektovej dokumentácie pre historicky najväčší 
objem IROP v sume 30 mil. eur. Projekty sú vypracované v rozsahu realizačného projektu, ako 
to požaduje poslanec Hrabčák. Efekt poctivej prípravy sa prejaví v tom, že nebudú práce naviac. 
Budú sa robiť oponentské posudky. Teda to, čo dostane PSK v nových projektoch v nejakej 
vyššej hodnote, bude dávať na kontrolu projektovej časti a rozpočtu a následne ich bude vracať 
na dopracovanie projektovým partnerom. Snaží sa zabezpečiť, aby informácie prichádzajúce 
ako zadanie pre projektovú dokumentáciu boli jednoznačné a kvalitné, aby sa zamedzilo 
dorábaniu ďalších častí. Poslanci môžu na odbore zistiť dôveryhodnosť očakávaných a 
požadovaných detailov. Ak poslanec Hrabčák správne rozumel, tím pracovníkov s pracovnou 
náplňou prípravy a kontroly projektov bol doplnený o nových ľudí. Ani on, ani vedúci odboru 
nemôžu čakať od ľudí, ktorí stáli za prípravou projektových dokumentácií v minulom 
volebnom období, že  dokážu korektne verifikovať práce naviac, chyby projektov a pod., ktoré 
teraz vychádzajú na povrch. Treba na to dať pozor. Verí, že noví ľudia prinesú zlepšenie. Je 
rád, že zo 100 % objemu požiadaviek k poslancom prichádza 80 % a 20 % tvorí niečo neuznané, 
lebo v konečnom dôsledku poslanci, ktorí schvaľujú nadlimitné výdavky a tiež vedúci odboru 
nesú osobnú a politickú zodpovednosť. Nakoniec tí, ktorí to mali na starosti a dostali zaplatené, 
odídu úplne v pohode. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e     dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu Zvýšenie počtu žiakov Strednej 
odbornej školy Majstra Pavla v Levoči na praktickom vyučovaní – stavebné práce 
a materiál, stavebný dozor v celkovom objeme 139 004,60 eur s DPH. 
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Hlasovanie:                  za: 42              proti: 0  zdržalo sa: 8 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

K bodu 22 – Rôzne:  Tento bod neobsahoval žiadne materiály. 

 
K bodu 23 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Kocák interpeloval vedúceho odboru školstva Úradu PSK v súvislosti s témou SOŠ 
v PSK vykonávajúcich podnikateľskú činnosť v oblasti služieb, ktorá bola rozhodnutím štátu 
pre mimoriadne okolnosti dočasne pozastavená. Tieto školy majú určitú rezervu vytvorenú 
v mesiacoch január až do polovice marca. Požiadali štát o príspevok na krytie 80 % výplat, ale 
v skutočnosti je to menej, lebo tam nie sú zahrnuté odvody. Finančné prostriedky im vystačia 
len do konca augusta 2020 za predpokladu, že podnikateľská činnosť nebude otvorená 
v priebehu leta. Po tomto termíne nebudú  mať na výplaty ani na odstupné pre zamestnancov. 
Vo Vranove nad Topľou ide minimálne o 6 ľudí riadne zamestnaných v rámci podnikateľskej 
činnosti. Ak sa týmto SOŠ nepomôže, zamestnanci budú musieť dostať výpoveď k 31. 5. 2020. 
Chcel vedieť, či sa vedúci odboru školstva zaoberal touto problematikou, resp. či má nejaký 
návrh riešenia tejto situácie. V ďalšej interpelácii požiadal vedúceho odboru školstva Úradu 
PSK, aby sa pred finálnym predložením komplexného materiálu racionalizácie stredných škôl 
PSK na júnové zasadnutie zastupiteľstva uskutočnili rokovania na úrovni poslancov daných 
regiónov, teda všetkých dotknutých okresov PSK. 
 
 

K bodu 24 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil  19. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za vytrvalosť, disciplinovanosť a spoluprácu  
v priebehu dnešného zasadnutia konaného formou videokonferencie a pozval ich na májové 
zasadnutie Zastupiteľstva PSK. 
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Katarína Očkaiová                                ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
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