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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
+ 

 
 

Z Á P I S N I C A     č. 19 / 2020 
 
 

z 20. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 25. mája 2020 v Prešove  
 

 
 

           
          
          Prítomní:  podľa prezenčnej listiny  

 
 Program: 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. A/ Záverečný účet PSK za rok 2019.                                                                                       
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019.              
      C/ Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019.                                                                      
  3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.                                                                                                                                                                                      
  4. A/ Schválenie prijatia úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.             
  5. Zmena výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 „Výzva Predsedu PSK“. 
  6. Doplnenie a zmena Výzvy pre región 2020. 
  7. Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK.                                                       
  8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 173/2019 zo dňa 4. 2. 2019.                                                               
  9. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.                                                                                                          

 10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
      „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.                                                              
12. Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci PSK – zámer zaradenia významných komunikácií do vlastníctva PSK.                                                                   
13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: 
      A/ Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších 
           spoločných postupov III/3622 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18.  
      B/ Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších 
           spoločných postupov III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné.                                                                                    
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov. 
16. Záver.   
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 20. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 57 poslancov. Písomne sa ospravedlnili podpredseda PSK J. Lukáč, 
poslankyňa Heredošová a poslanci Hanuščak, Hudáček, Pilip. 
 
Predseda PSK Majerský poďakoval poslancom PSK za zvládnutie aprílového zasadnutia 
formou videokonferencie. Ešte raz zablahoželal poslancom PSK zvoleným do NR SR, nech je 
ich mandát poslanca osožný pre PSK aj pre celú SR. 
 
Do návrhovej komisie navrhol poslankyňu Bujňákovú a poslancov Bieľaka, Hoptu, 
Repaského, Wzoša.   
Hlasovanie:                 za: 48   proti: 1  zdržalo sa: 0         
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Kičuru a Paľu. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov 
nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu rokovania. 
 
Program 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:  
   
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. A/ Záverečný účet PSK za rok 2019.                                                                                       
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019.              
      C/ Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019.                                                                      
  3. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.                                                                                                          
  4. A/ Schválenie prijatia úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.  
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania.             
  5. Zmena výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 „Výzva Predsedu PSK“. 
  6. Doplnenie a zmena Výzvy pre región 2020. 
  7. Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v PSK.                                                       
  8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 173/2019 zo dňa 4. 2. 2019.                                                               
  9. Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom.                                                                                                          
10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu 
      „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.                                                              
12. Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci PSK – zámer zaradenia významných komunikácií do vlastníctva PSK.                                                                   
13. Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s činnosťou SÚC PSK: 
      A/ Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších 
           spoločných postupov III/3622 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18.  
      B/ Zabezpečenie financovania majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie princípov ďalších 
           spoločných postupov III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné.                                                                                    
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov. 
16. Záver.   
 
Hlasovanie:    za: 53   proti: 0  zdržalo sa: 0    

Program 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2A - Záverečný účet PSK za rok 2019: Ing. Olekšáková, vedúca 
odboru financií Úradu PSK, predkladá hospodárenie PSK za rok 2019. Príjmy PSK boli vo 
výške 246 mil. eur, výdavky vo výške 236 mil. eur, rozdiel príjmov a výdavkov tvoril prebytok 
vo výške 9,6 mil. eur. Po započítaní finančných operácií je na účtoch PSK 39,3 mil. eur. 
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Z týchto finančných prostriedkov sa musia vylúčiť tie, ktoré tam nepatria. Bežné príjmy tvoria 
83,35 %, kapitálové príjmy 4,86 %, príjmové finančné operácie 11 % z celkových príjmov. 
Bežné výdavky tvoria 79 %, kapitálové výdavky 20 % a výdavky z transakcií s finančnými 
aktívami 1,32 %. Najväčšiu časť príjmov PSK tvoria daňové príjmy vo výške 141 mil. eur, 
nedaňové príjmy 12 mil. eur, z grantov a transferov 92 mil. eur, celkové príjmy sú vo výške 
246 mil. eur. Po pripočítaní príjmov z finančných transakcií, prijatých úverov a pôžičiek sú 
celkové príjmy PSK 278 952 000 eur. Daňové príjmy tvoria 50,74 %, granty a transfery 33 %, 
zvyšok sú nedaňové príjmy, príjmy z transakcií s finančnými aktívami, prijaté úvery a pôžičky. 
Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 189 mil. eur. Najväčší objem tvorila oblasť 
vzdelávania - 89 mil. eur, nasleduje oblasť dopravy - 45 mil. eur, sociálne zabezpečenie - 32 
mil. eur, výdavky na Úrad PSK - 11,2 mil. eur. Kapitálové výdavky boli naplnené na 60,45 %. 
Najväčší objem kapitálových výdavkov vynaložila oblasť dopravy vo výške 19 mil. eur, 
nasledujú projekty EÚ - 13,9 mil. eur, potom vzdelávanie, Úrad PSK, kultúrne služby, sociálne 
zabezpečenie. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2019: prebytok bežného 
a kapitálového rozpočtu - 9,6 mil. eur; po odpočítaní odvodov, účelových prostriedkov 
a samostatných rozpočtových prostriedkov PSK - prebytok 8,4 mil. eur; po započítaní 
finančných operácií, odčítaní nevyužitej návratnej finančnej výpomoci a vylúčení finančných 
prostriedkov je na účtoch PSK 35,5 mil. eur. Návrh ich rozdelenia: prevod do fondu 
nevyčerpaných dotácií – 6 934 000 eur, prevod do rezervného fondu 28 603 548 eur. Fond 
nevyčerpaných dotácií sa skladá z dotácie pre Futbal Tatran Arénu vo výške 2,5 mil. eur 
a finančných prostriedkov vo výške 4 434 000 eur na Výzvu pre región z roku 2019, ktorá sa 
čerpá podľa čerpania investičných výdavkov. Tieto dotačné prostriedky sú odložené a PSK 
môže hospodáriť so sumou 28 603 000 eur. Majetok PSK vzrástol o 34,9 mil. eur oproti roku 
2018. Zároveň vzrástol majetok Úradu PSK aj rozpočtových a príspevkových organizácií 
v pôsobnosti PSK. Nárast majetku bol zaznamenaný aj kvôli tomu, že časť škôl Gymnázia 
Giraltovce a SPŠ drevárskej v Prešove spadá pod Úrad PSK. Celkový dlh PSK ku koncu roka 
2019 bol vo výške 66 431 849 eur. Ide o prvý úver z EIB čerpaný v rokoch 2006 – 2009 so 
zostatkom 30 mil. eur, druhý úver z EIB čerpaný v rokoch 2015 – 2018 vo výške 29,6 mil. eur, 
prijatú finančnú výpomoc z ministerstva financií vo výške 5 mil. eur, z toho 4 mil. eur na cesty 
a 1 mil. na vodu pre okres Snina a zostatok PPP projektu SÚC PSK vo výške 1,5 mil. eur. 
Úverová zadlženosť PSK tvorí 31,75 %, vo finančnom vyjadrení 66,4 mil. eur.  
Diskusia: 
Poslankyňa Sirková dala do pozornosti správu auditu, konkrétne nedokončené investície. 
Požiadala predkladateľku o vysvetlenie, čo sú vlastne nedokončené investície vo výške 
2 656 000 eur a prečo sú k nim urobené oprávky v sume cez 23 000 eur. V účtovnom období 
za rok 2018 bolo v rezervách 1 542 122 eur. V účtovnom období za rok 2019 boli rezervy 
navýšené o 1 120 000 na 2 661 775,94 eur. Tieto rezervy zahŕňajú náklady na súdne spory 
a vyplácanie zamestnaneckých pôžitkov (odchodné, odstupné, životné jubileá, pracovné jubileá 
a iné plnenie pre zamestnancov). Chcela vedieť, prečo boli rezervy navýšené o 1 120 000 eur 
a čo obsahovali, či sa zvýšili náklady súdnych sporov v roku 2019, alebo sa navýšilo odstupné 
odchádzajúcich zamestnancov a životné jubileá, poprípade vyplácanie dovolenkových 
poukazov pre zamestnancov. Ing. Olekšáková odpovedala, že rezervy sú výdavky s neistým 
časovým určením s istým účelom. Sú to výdavky, ktoré ešte len budú a ktoré hrozia napr. 
v prípade súdnych sporov. V prípade súdneho sporu PSK sa do rezervy okamžite zaúčtujú jeho 
možné výdavky. Rezervy na súdne spory vzrástli väčšinou z dôvodu súdneho sporu PSK 
s dodávateľom investícií. Pri zamestnaneckých pôžitkoch nedošlo k veľkému nárastu 
Oddelenie PaM na konci roka predloží odboru financií výpočet vyplatenej sumy podľa 
kolektívnej zmluvy pre jubilantov a dôchodcov v budúcom roku. Keď daný človek neodíde do 
dôchodku, alebo sa neudeje daný stav, tieto prostriedky sa na konci roka rozpustia. Teda nie sú 
to výdavky vynaložené v hodnotovom vyjadrení ale výdavky, ktoré iba hrozia. Poslanec 
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Jánošík sa spýta možno na maličkosť v porovnaní s celkovým rozpočtom hospodárenia VÚC. 
Téma Úradu PSK je citlivá a zaujíma poslancov PSK aj verejnosť. Otázka pre predsedu PSK 
súvisí so záverečným účtom a týka sa organizačnej štruktúry úradu. Bolo by dobré informovať 
poslancov v úvode zasadnutí o personálnych zmenách na Úrade PSK, súdnych sporoch, 
prijímaní a odchode pracovníkov. Len z médií sa dozvedel o odchode Ing. Grešša na inú 
pracovnú funkciu. V záverečnom účte je uvedený počet zamestnancov 242 s priemernou mzdou 
1 518 eur. Nie je to priemer, ktorý vyrazí dych. V rokoch 2016 – 2018 mal úrad 200 – 208 
zamestnancov, v roku 2018 narástol počet na 225, súčasný stav je 242 zamestnancov. 
Rešpektuje, že organizačné zmeny sú čisto v kompetencii predsedu PSK, ale rozpočet narástol 
z 2 326 000 až na 3 600 000 eur, pričom sa zvýšila  aj cena práce. Možno by bolo dobré 
vysvetliť dôvod zvýšeného počtu pracovníkov. Podľa jeho názoru má úrad trochu viac ľudí a ak 
je to tak, treba vysvetliť prečo a z akých dôvodov (projekty, činnosti, kompetencie). Požiadal 
predsedu PSK alebo predkladateľku materiálu o vysvetlenie nárastu počtu zamestnancov Úradu 
PSK. Predseda PSK Majerský priznáva, že v úvode zasadnutia mal informovať poslancov 
o odchode vedúceho odboru majetku a investícií Ing. Grešša na pozíciu generálneho riaditeľa 
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach, ktorý odišiel v polovici mája. Vedením 
odboru do konca mája je poverený Ing. Repka. Potom zváži ďalšie kroky. S novou vládou 
prichádzajú aj kompetenčné a personálne zmeny. Niektoré nastali aj z dôvodu zapojenia sa PSK 
do niektorých projektov financovaných zo štátnych prostriedkov. Ing. Mucha, riaditeľ Úradu 
PSK, súhlasí s tým, aby informácia o činnosti úradu z času na čas zaznela na zasadnutí 
zastupiteľstva. Táto požiadavka je v poriadku a zmien za 8 mesiacov naozaj nebolo málo 
z pohľadu čísel týkajúcich sa rozpočtu roku 2019 a čiastočne aj roku 2020. Štruktúra  
zamestnancov úradu sa musela zmeniť. Zmeny boli naozaj vyvolané a opodstatnené a časť 
zodpovednosti v súvislosti s nárastom zamestnancov musel zobrať na seba úrad do doby, kým 
sú projekty v schvaľovaní (Catching-up Regions, SMART, LEMAD), kde je vysoko 
pravdepodobné a takmer isté, že títo ľudia budú de facto prefinancovávaní z projektových 
peňazí. Predošlá záťaž na rozpočet by už rozhodne nemala byť napriek tomu, že sa to môže 
prejaviť v počte zamestnancov. Pri implementácii projektov hlavne Catching-up Regions reálne 
hrozí ešte mierne vyšší počet zamestnancov. Tieto pohyby sú na jednej strane opodstatnené, na 
druhej strane každé prijatie pracovníkov znamená veľmi intenzívnu diskusiu vedenia PSK, 
úradu a samotných odborov, či ich vôbec prijať. Pohľad na predchádzajúci počet pracovníkov 
207 a súčasný 240 je rýchly a jednoduchý, ale naozaj je za tým nejaký prebiehajúci proces. 
Najbližšie zasadnutie bude o nejakej komplexnejšej správe zameranej na samotnú činnosť 
úradu aj financií. Ing. Olekšáková pokračovala, že mzdové výdavky sú sledované osobitne 
v oblastiach úrad a projekty. Hlavný nárast počtu zamestnancov bol práve v oblasti projektov, 
čo je ďalším prínosom pre PSK. Pri bilancovaní výsledkov rokov 2020 – 2021 určite narastie 
množstvo a objem obstaraného majetku PSK nielen pre úrad ako taký, ale hlavne pre školy 
a školské organizácie schválené v Catching-up Regions. Spomenula vyhlásenie výzvy pre školy 
s 5 projektmi alebo mäkké projekty, do ktorých sa PSK zapája. Za všetkými uzneseniami 
schvaľovanými Zastupiteľstvom PSK sú ľudia. Hlavnou zmenou je, že ich podstatná časť 
v súčasnosti pracuje na úrade, nie v organizáciách a agentúrach. Poslanec Hopta pripomenul 
riaditeľovi úradu vydanie brožúrky pre poslancov PSK so zoznamom pracovníkov jednotlivých 
odborov a oddelení Úradu PSK s telefónnymi číslami pevných aj mobilných liniek, aby sa 
vedeli na úrade zorientovať. Bol by rád, keby túto záležitosť dal riaditeľ úradu do poriadku. 
Vytlačiť vo vlastnej réžii nejakých 100 brožúr by nemal byť problém. Ing. Mucha, riaditeľ 
Úradu PSK, túto úlohu nejakým spôsobom eviduje. Vo vnútornej diskusii o vytlačení brožúrky 
bol zvolený efektívnejší pohľad a to webová stránka PSK s ľahko prístupnými všetkými 
kontaktmi Úradu PSK bez tlačenia papiera. Chcel by nasmerovať poslancov na internetovú 
stránku, ale v prípade špeciálnej požiadavky vyslovene v tlačenej forme to môže sľúbiť. 
Poslankyňa Sirková nedostala odpoveď na otázku, čo všetko patrí medzi nedokončené 
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investície a z akého dôvodu tam hrozí, že účtovná jednotka bude musieť účtovať zmarené 
investície. Ing. Olekšáková nemá momentálne poznámky k účtovnej závierke, preto sa nevie 
podrobne vyjadriť k rozpisu týchto finančných prostriedkov. V nedokončených investíciách sú 
predovšetkým projektové dokumentácie. Obce a mestá sa už stretli s pripravenou projektovou 
dokumentáciou k projektom z EÚ, ktoré sa nakoniec nerealizujú a ostávajú v zásuvke. Určite 
ich nie je za 2,6 mil. eur a sú to investície tohto druhu. Boli dotvorené opravné položky, ale 
netýkajú sa účtu súvahy 022, k budovám a stavbám v zlom stave alebo v prípade ich prenájmu, 
väčšinou sú to nevyužité pozostatky po školských družstvách, keď hrozí, že spadnú alebo ich 
bude nutné zlikvidovať. Predseda PSK Majerský doplnil, že na str. 28 záverečného účtu je 
časť týkajúca sa miezd v uvedenej sume 3 399 000 eur. Veľká časť týchto financií je zo 
štrukturálnych fondov alebo priamo z jednotlivých ministerstiev. Z tejto sumy ide na platy pre 
PSK zhruba 1,2 mil. eur, zvyšok je práve zo štrukturálnych fondov. Na str. 28 je to podrobne 
rozpísané. Poslanec Jánošík to porovnával s minulými rokmi, aj vtedy boli niektorí 
zamestnanci platení z projektov. Chýba predloženie aktuálnej informácie poslancom PSK. 
Poslanec Kanuščák navrhol predložiť v budúcej úprave rozpočtu odpustenie nájmu 
nebytových priestorov. PSK by mohol odpustiť 50 % a 50 % budú mať odpustené aj nájomcovia 
na základe rozhodnutia vlády. Predseda PSK Majerský upozornil na prebiehajúce rokovanie 
o záverečnom účte. Na júnovom zasadnutí by bola predložená úprava Zásad hospodárenia a 
nakladania s majetkom PSK. Po zhrnutí všetkých opatrení, požiadaviek a dopytov na túto tému 
by PSK vstúpil do tohto procesu. Ak by upustil od časti nájmov v rámci koronakrízy, stálo by 
ho to v prepočte zhruba 100 000 eur. Na júnovom zasadnutí bude predložená úprava zásad 
s vyšpecifikovaním určitých prípadov odpustenia nájmu a aj PSK je prenajímateľom určitých 
priestorov. Poslanci PSK potvrdili všeobecným súhlasom predloženie návrhu zmeny zásad 
v júni. 
 
 

K bodu 2B - Stanovisko hlavného kontrolóra PSK 
k Záverečnému účtu PSK za rok 2019: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK,  

konštatoval, že v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy odporúča Zastupiteľstvu PSK uzatvoriť prerokovanie návrhu 
Záverečného účtu PSK za rok 2019 výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez 
výhrad.“  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

 
K bodu 2C - Správa Výboru pre audit PSK za rok 2019: Ing. Hudáč, 
predseda Výboru pre audit PSK, predkladá informáciu o činnosti výboru a výsledok 
štatutárneho auditu v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 písm. g) zákona NR R č. 423/2015 Z. z. 
o štatutárnom audite. Štatutárny audit vykonávala v účtovnej jednotke PSK audítorská 
spoločnosť ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o. Zodpovedným audítorom bol Ing. 
Bošela. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019 vrátane správy 
k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov za rok 2019 pre štatutárny orgán 
a Zastupiteľstvo PSK bola na zasadnutí Výboru pre audit PSK prerokovaná za účasti kľúčového 
audítorského partnera v dňoch 4. 5. – 5. 5. 2020. Dodatočná správa nezávislého audítora bola 
výboru predložená a prerokovaná dňa 6. 5. 2020. Vo fáze plánovania auditu a v priebehu auditu 
audítorská skupina identifikovala nasledujúce najzávažnejšie riziká: 1) COVID-19. Na konci 
roka 2019 sa prvýkrát objavili správy o tejto chorobe a v čase zverejnenia tejto účtovnej 
závierky sa situácia neustále mení. Vplyv na hospodárenie účtovnej jednotky môže byť 
vážnejší, ako sa pôvodne očakávalo. Akokoľvek bude negatívny, účtovná jednotka ho zahrnie 
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do účtovníctva až v roku 2020. To nie je a nemôže byť predmetom tejto správy. 2) 
Nedokončené investície. Táto téma už bola spomínaná v diskusii poslankyňou Sirkovou. Výbor 
pre audit PSK odporúča upraviť ocenenie niektorých nezaradených investičných akcií resp. 
projektov. Týmto by sa mohla výška tejto položky upraviť. Je aj možnosť ich zaradenia do 
zmarených investícií. 3) Dlhodobý finančný majetok. PSK vykazuje na tejto položke finančný 
majetok v obstarávacej cene 30 500 000 eur. K týmto investíciám boli vytvorené z titulu 
očakávaného rizika znehodnotenia opravné položky vo výške 21 386 000 eur. V podstate ide 
o spoločnosť Prešovské zdravotníctvo, a. s. V záujme verifikácie týchto majetkových vkladov 
sa Výbor pre audit PSK stotožňuje s odporúčaním audítora zinventarizovať majetkové vklady, 
znalecké posudky, oceňovacie rozdiely, opravné položky a výpisy z centrálneho depozitára 
cenných papierov a prikláňa sa k odporúčaniu audítora prehodnotiť majetkové účasti 
v spoločnostiach, kde PSK nedisponuje väčšinou. 4) Rezervy. Na základe overenia 
a dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách platných v SR 
pre územnú samosprávu PSK konal v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových 
pravidlách. Výbor pre audit PSK sa stotožňuje s nemodifikovaným názorom nezávislého 
audítora, že účtovná závierka PSK, pozostávajúca zo súvahy k 31. 12. 2019, výkazu ziskov 
a strát za rok 2019, poznámok obsahujúcich súhrn významných účtovných zásad a účtovných  
metód a ďalších vysvetľujúcich informácií, poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie 
PSK k 31. 12. 2019 a výsledku hospodárenia za rok 2019 podľa zákona NR SR o účtovníctve. 
Výbor pre audit PSK konštatuje, že neboli identifikované závažné nedostatky kontrolného 
systému ani skutočného alebo možného nedodržiavania zákonov a iných právnych predpisov 
identifikovaných počas auditu. Oceňovanie majetku a záväzkov bolo v súlade s platnou 
legislatívou SR. Podrobnejšie informácie z výstupov auditu sú uvedené v správe nezávislého 
audítora, ktorá je prílohou Záverečného účtu PSK za rok 2019. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 2B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e     n a     v e d o m i e   stanovisko 
hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019. 
Hlasovanie:    za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0    

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 2C: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 
písm. g) zákona NR SR č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení 
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov   b e r i e    n a     
v e d o m i e   správu Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:    za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0    

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 2A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v  znení  neskorších  predpisov 
A.  b e r i e     n a     v e d o m i e 
A. 1.   Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2019. 
A. 2. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2019. 
B.  s c h v a ľ u j e 
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B. 1. Výsledok hospodárenia za rok 2019  v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR   
č.  583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení  
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 Príjmy                             246 061 860,48 € 
 Výdavky                             236 416 520,90 € 
 Prebytok rozpočtu                               9 645 339,58 € 
  Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.            - 1 178 506,42 € 

 Prebytok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.      8 466 833,16 € 
Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom finančných operácií           29 176 952,22 €  

 Zostatok finančných prostriedkov                37 643 785,38 € 
 Vylúčenie FP v zmysle § 15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. 

nepoužitá návratná finančná výpomoc z MF SR                         - 2 106 236,60 €       
 Prevod zostatku finančných prostriedkov:              35 537 548,78 € 
na účet fondu nevyčerpaných dotácií                 6 934 000,00 € 
na účet rezervného fondu                            28 603 548,78 € 

B. 2.   Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019 v súlade s § 16 ods. 10 písm.  
  a)  zákona  č.  583/2004  Z. z.  o  rozpočtových  pravidlách  územnej samosprávy a o zmene 
              a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom: 

  Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2019 bez výhrad. 
 Hlasovanie:    za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0    

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 - Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2020 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2020: Podľa slov Ing. Olekšákovej, vedúcej 
odboru financií Úradu PSK, táto úprava predstavuje zníženie bežných príjmov a úpravu 
bežných a kapitálových výdavkov pre ďalšie obdobie hospodárenia PSK. Rozpočet bežných 
príjmov sa znižuje o 11 814 700 eur na 214 617 381 eur a to v daňových príjmoch vo výške 
11 614 700 eur a nedaňových príjmoch o 200 000 eur. Zníženie daňových príjmov vyplýva 
z riešenia ekonomickej krízy, ktorá vznikla zo súčasnej situácie súvisiacej s pandémiou COVID 
19. PSK vychádzal z predpokladov finančných inštitúcií, ministerstva financií, NBS a znižuje 
bežné daňové príjmy na 125 mil. eur, pôvodne bolo v rozpočte 136 400 000 eur. S týmto 
znížením príjmov sa chce vyrovnať úpravou bežných výdavkov znížením o 4 271 340 eur. 
Kapitálové výdavky sa zvyšujú o 5 376 040 eur. V rozpočte dochádza k zmene financovania 
pre úvery a PPP projekt vo výške 3,8 mil. eur, ktoré boli pôvodne kryté z bežných príjmov 
a návrh je kryť ich z rezervného fondu. Upravujú sa zdroje krytia bežných príjmov na rezervný 
fond pre oblasť financovania projektov vo výške 5,2 mil. eur. Takouto úpravou bude rezervný 
fond a jeho výška zostane 16 180 687 eur. Jednotlivé zmeny kapitálových výdavkov sú 
v prílohe materiálu. 
Diskusia: 
Poslanec Ferenčák dal do pozornosti časť B uznesenia, ktorou zastupiteľstvo splnomocňuje 
predsedu PSK na realizáciu rozpočtových úprav v rámci príjmových finančných operácií 
(rezervný fond) a bežných výdavkov na prípadné krytie nedostatku finančných prostriedkov 
počas obdobia pandémie až do 31. 12. 2021. Nepochopil podstatu, preto chcel vedieť, čo 
znamená počas obdobia pandémie, pretože tá je nejako určená začiatkom a koncom, buď je to 
mimoriadna situácia, núdzový stav atď. Napr. pandémia chrípky je tu stále. Chcel vedieť, prečo 
je to určené do 31. 12. 2021, t. j. do konca budúceho roka. V podstate sa tým dáva predsedovi 
PSK neobmedzená právomoc narábať s finančnými prostriedkami z rezervného fondu na krytie 
výdavkov. Je to neurčité, nekonkrétne, neobmedzené, nepresne definované dokonca na rok 
a pol dopredu. Spýtal sa, čo tým bolo myslené. Možno je to dobrá vec a predkladateľka 
materiálu ho presvedčí. Ak nie, prihlási sa potom do diskusie. Ing. Olekšáková odpovedala, že 
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rezervný fond podľa zákona o rozpočtových pravidlách možno použiť na krytie investičných 
výdavkov. Ministerstvo financií SR umožnilo samosprávam v tomto krízovom období 
očakávaného poklesu daňových príjmov, podobne ako v čase krízy v roku 2009, čerpať 
rezervný fond aj na bežné výdavky, ktoré budú týmto uznesením vnášané do rozpočtu PSK ako 
právomoc predsedu PSK. Poslancovi Hrabčákovi schválenie bodu B príde, ako keby 
zastupiteľstvo schválilo priamy prístup predsedu PSK do rezervného fondu, možno aj bez 
vedomia Zastupiteľstva PSK, či už s dobrým alebo zlým úmyslom. Nebude to komentovať. 
V každom prípade chýba rozsah výšky finančných prostriedkov napr. do 10 000 - 20 000 eur, 
keď už tam nie je zadefinovaný samotný dôvod takého čerpania. Bod B je neurčitý a asi by 
nemal byť predmetom schválenia na dnešnom zasadnutí. Poslanec Ferenčák vie, že teraz je 
možné čerpať rezervný fond. Ale prečo do konca budúceho roka, prečo bez žiadnych 
obmedzení, počas akého obdobia, lebo v prípade schválenia dáva zastupiteľstvo v podstate 
neobmedzenú právomoc predsedovi PSK narábať s rezervným fondom na neurčitý čas. Nie je 
tam žiadna konkrétnosť a je to neobmedzené. Spýtal sa aj na dôvod, lebo je možnosť, ale nie 
dôvod. Ing. Olekšáková vysvetlila dôvod. V prípade väčšieho poklesu príjmov PSK, než má 
predpokladaný v tomto rozpočte, by mohol zabezpečiť plynulý chod úradu a organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti a prostriedky rezervného fondu použiť na bežné výdavky, ktoré 
má. Toto určenie umožňuje výnimka zákona do 31. 12. 2021, ktorú PSK takto využil. Podobné 
uznesenie bolo prijaté aj v čase krízy v roku 2009. Predseda PSK Majerský dodal, že poslanec 
Ferenčák vtedy nebol poslancom PSK. Poslanec Mudry sa spýtal, na základe akého princípu 
bola pripravená táto úprava rozpočtu. Mala by zasadnúť nejaká komisia a vyjadriť sa, lebo 
niekde sú väčšie a niekde menšie priority. PSK má 13 okresov a rozpočet hovorí o mínuse 11 
mil. eur, čiže na každý okres vychádza skoro milión. Možno niekde priorita vypadne, preto 
chcel vedieť princíp spracovanej úpravy. Ing. Olekšáková odpovedala, že táto zmena rozpočtu 
bola realizovaná podľa toho, ako je nutná a potrebná daná investičná akcia a či je možné odložiť 
čerpanie prostriedkov z rezervného fondu. Nezohľadňovali sa nejaké regionálne hľadiská ale 
naozaj pripravenosť investície, teda či už prebehlo verejné obstarávanie, či je vôbec pripravená 
projektová dokumentácia a ak nie je, tak sa vyčlenili finančné prostriedky na projektovú 
dokumentáciu a následne sa táto investícia bude realizovať neskôr. Nejde o zrušenie investičnej 
akcie ale jej oddialenie. Poslanec Benko dostal odpovede na svoje otázky už na Rade PSK. Dal 
do pozornosti str. 6 a v prvý riadok s rekonštrukciou mosta v Prešove, kde sa berie suma mínus 
9 498 eur. Most na ul. Škultétyho patrí mestu Prešov. Chcel vedieť, či je to druhý most smerom 
na Bardejov, či ide o sumu 100 %-nú, alebo na projektovú dokumentáciu bola vyššia, či sa berie 
len nejaká časť sumy vo výške 9 498 eur a projektová dokumentácia na daný most vôbec 
nebude. Ing. Horváth, riadite ľ SÚC PSK, odpovedal, že v minulom roku sa pripravoval 
zásobník projektov, ktoré by PSK ponúkol na čerpanie z fondov IROP. Tam bola zaradená aj 
táto investičná akcia. Je to most na ul. Lesík delostrelcov v Prešove za železničnou traťou na 
križovatke s ul. Rusínskou, kde sú dva vyššie nosníky pozdĺž mosta. SÚC PSK v prvom kole 
požiadala o peniaze na projektovú dokumentáciu v zmysle tohto titulu. Ale po prieskume trhu 
vyšla oveľa vyššia suma než predpokladaná, preto následne dožiadala ďalšie peniaze. Prieskum 
trhu potom ukázal skutočnú hodnotu a požiadavka bola znížená o zvyšnú sumu oproti 
prieskumu trhu. Tento projekt sa bude realizovať. Poslanec Ferenčák sa vrátil k bodu B návrhu 
na uznesenie. Vedúca odboru financií len citovala prijatý zákon, ktorý umožňuje použiť 
rezervný fond na iné než bežné výdavky. Nebolo zodpovedané, aké obdobie je myslené, lebo 
obdobie pandémie je neurčité, nie je časovo limitované, malo by byť definované ako napr. 
koronakríza a pod. Nie je tam žiadne finančné obmedzenie. Predseda PSK dostane možnosť 
neobmedzene narábať s rezervným fondom bez nejakého obmedzenia, teda ho môže použiť na 
čokoľvek podľa svojho rozhodnutia v priebehu roka a pol. Je to dosť nebezpečný precedens 
a zastupiteľstvo do toho nebude môcť zasiahnuť. Nástroje na krytie výdavkov sú momentálne 
k dispozícii, lebo v prípade akútnej situácie vie zastupiteľstvo pomôcť a zasadnúť aj formou 
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videokonferencie a nikto nebude mať žiadne problémy. Z tohto dôvodu predkladá pozmeňovací 
návrh, aby sa o bode B návrhu na uznesenie nehlasovalo a aby sa vypustil, pretože je veľmi 
nebezpečný a nie je konkrétny. Mali by v ňom byť viac popísané detaily. Je všeobecný, 
neurčitý,  nekonkrétny. Poslankyňa Sirková uviedla, že v oblastiach sociálneho zabezpečenia, 
vzdelávania, kultúrnych služieb aj dopravy v bežnom rozpočte,  dokonca pri sociálnom 
zabezpečení aj v kapitálovom rozpočte, sa vedúci odborov snažili ubrať zo všetkých 
kapitálových investícií alebo bežných výdavkov. Spýtala sa riaditeľa SÚC PSK, či je nutné 
čerpať presne 7 300 000 eur na kapitálové výdavky. Je potrebné v tejto situácii rekonštruovať 
cestmajsterstvá zriadením klimatizácie, položením dlažby, vybudovaním garáží, 
autoumyvární? Sú v takom havarijnom stave, že je to potrebné urobiť už tento rok a nedá sa to 
presunúť do ďalšieho roka podľa finančného a pandemického stavu? Ing. Horváth, riadite ľ 
SÚC PSK, odpovedal, že je to už nevyhnutné, lebo dochádza k vzniku väčších škôd stavu 
techniky, ktorá nie je umiestnená v suchom prostredí garáží a nie je možné umyť ju teplou 
vodou, ako by bolo odloženie tejto investície. SÚC PSK potrebuje pripravovať tieto projekty 
a obstarávať tieto zákazky, aj keď nezaručuje, že sa tento rok preinvestujú v celej výške. 
Jednoznačne potrebuje obstarávať, lebo znova sa ukázalo, že zvoliť čím prísnejší spôsob 
obstarávania nie je vždy víťazstvom. Súťaže sa naťahujú neúmerným spôsobom. Spomenul 
napr. traktory, ktoré SÚC PSK mala mať už dnes v službe. Bolo nevyhnutné zrušenie súťaže, 
súťaží sa nanovo, doba dodania je 6 mesiacov, možno ich tento rok ani nebude mať. Podľa slov 
poslanca Bieľaka je pravdou, že na Rade PSK aj rokovaní predsedov poslaneckých klubov 
debatovali o zmene rozpočtu, ale o bode B prakticky reč nebola, aj keď bol súčasťou materiálu. 
Keby prebehla diskusia vopred, možno by dnes nebola táto diskusia a otázky vnášajúce 
pochybnosti. Súhlasí s tým, že čas do konca budúceho roka možno nie je správny a malo by sa 
hovoriť o konci tohto roka, lebo sa hovorí o rozpočte roka 2020 a aj splnomocnenie by malo 
byť pre rok 2020. Je to prvá formálna vec. Mal by byť určený aj nejaký limit. Ak má byť také 
ustanovenie, ktoré možno majú aj v samosprávach miest a obcí, tak by malo byť v rozpočtovom 
nakladaní s financiami limitované určitým objemom a určitými druhmi výdavkov. Navrhol 
predsedovi PSK túto vec ešte prediskutovať a na júnovom zasadnutí by sa zastupiteľstvo k tejto 
téme vrátilo, lebo všetky zmeny rozpočtu nemusí schvaľovať zastupiteľstvo, je to zbytočné. 
Treba určiť výdavky a ich objem, aby nevznikali momentálne pochybnosti a neistota. Predseda 
PSK má mať určitý limit, v rámci ktorého by mal mať právo robiť zmeny aj použiť rezervný 
fond na krytie bežných výdavkov v momentálnej situácii. Je potrebné určiť výdavky, ich sumu 
a čas, dokedy by toto oprávnenie mohol využívať. Keďže k tomu neprebehla diskusia, vníma 
to ako podporu zmeny rozpočtu, ale nehlasovanie o bode B. Skôr je za stiahnutie bodu B s jeho 
opätovným prerokovaním na júnovom zasadnutí. Predseda PSK má mať takúto kompetenciu, 
ale s jasnými pravidlami. Poslankyňa Pleštinská podporila stanovisko riaditeľa SÚC PSK. 
V oblasti dopravy sa skutočne veľmi veľa spravilo. Keď je chuť, treba podporiť jeho 
požiadavku a následne požiadala všetkých poslancov PSK o podporu. Predseda PSK 
Majerský dodal, že má dva návrhy na uznesenie. Prvým je pozmeňovací návrh poslanca 
Ferenčáka o vypustení bodu B, druhým je návrh poslanca Bieľaka presunúť bod B na júnové 
zasadnutie. Poslanec Pčola chcel vedieť, či zastupiteľstvo môže procesne stiahnuť návrh, ak 
už schválilo program aj s týmto bodom a či by sa poslanci prípadne nemali zdržať alebo byť 
proti, ak by to chceli meniť. Poslanec Ferenčák v tom vidí rozpor, preto by zastupiteľstvo 
nemalo dnes rokovať o bode B, čo nevnáša žiaden problém na to, aby sa o ňom rokovalo 
v budúcnosti. Jednoducho len videl niekoľko vecí, z ktorých by vyplynul veľký problém. Sám 
by nechcel neobmedzenú právomoc v samospráve, čiže určite je za, aby sa o bode B rokovalo 
v budúcnosti, ale dnes by sa mal vypustiť. Ináč sa bude musieť zdržať hlasovania o tomto bode 
ako celku a to nechce. Chce ho podporiť, ale bez bodu B. Poslanec Hrabčák dal do pozornosti 
polemiku poslanca Ferenčáka a Bieľaka a otázku poslanca Pčolu. Chcel by počuť stanovisko 
návrhovej komisie a jej predsedu vzhľadom na predloženie niekoľkých návrhov. Návrhová 
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komisia je kompetentná podávať návrhy, prípadne prevádzať zmeny predložených návrhov. 
Poslanec Benko dodal, že návrhovú komisiu zvoláva štatutár, teda predseda PSK. V tomto 
prípade je predložený pozmeňovací návrh o vypustení bodu B z návrhu na uznesenie, lebo 
obsahuje dátum 31. 12. 2021 a určite bude predložená úprava rozpočtu č. 3 v júni, ktorá môže 
obsahovať bod B v inej úprave aj s určením nejakého rozpätia, čiže do akej sumy môže 
predseda PSK realizovať rozpočtové úpravy z rezervného fondu do konca roka 2020. Poslanec 
Bieľak nepredložil písomný pozmeňovací návrh zmeny uznesenia. V podstate podporuje návrh 
vypustenia bodu B z predloženého návrhu uznesenia. Zastupiteľstvo PSK by hlasovalo len 
o bode A a k tejto téme by sa vrátilo na najbližšom júnovom zasadnutí. De facto je to podpora 
písomného pozmeňovacieho návrhu poslanca Ferenčáka. Poslanec Hrabčák ako riadny 
poslanec tohto zastupiteľstva má možnosť vystúpiť dvakrát faktickou poznámkou na svojho 
predrečníka, čo mu nebolo umožnené. Musí povedať dôležitú vec. Návrhová komisia funguje 
autonómne a nezvoláva ju predseda. Poslanci PSK predsa schválili na tomto rokovaní nejakú 
návrhovú komisiu, ktorá by mala zasadnúť a iba ona je oprávnená dávať návrhy na 
schvaľovanie uznesení. Mala by zasadnúť, zvoliť si svojho predsedu a v zmysle rokovacieho 
poriadku predložiť návrh na uznesenie. Predseda PSK koná v rozpore s rokovacím poriadkom, 
pokiaľ číta návrhy na uznesenia. Už na to upozorňoval minule, ale stále sa to opakuje. Keď 
predseda stráži dodržiavanie rokovacieho poriadku, požiadal ho o rovnaký meter na seba aj na 
ostatných poslancov PSK. Iba návrhová komisia je oprávnená dávať návrhy na uznesenia. Mala 
by zvoliť svojho predsedu, ktorý by mal čítať návrhy na uznesenia. Takto sa tu nekoná, odkedy 
zasadá nové zastupiteľstvo v tomto volebnom období. Predseda PSK Majerský poznamenal, 
že podľa názoru poslanca Hrabčáka zastupiteľstvo dva a pol roka zasadalo v rozpore 
s rokovacím poriadkom, tak ako všetky predošlé zastupiteľstvá štyroch minulých volebných 
období, čiže 16 rokov zasadali v rozpore s rokovacím poriadkom. Poslanec Bieľak požiadal 
prítomných, aby nerobili z tejto situácie to, čo sa momentálne deje. Je predložený pozmeňovací 
návrh na uznesenie, ktorý má právo predložiť každý poslanec. Poslanec Ferenčák ho predniesol 
a treba o tomto návrhu hlasovať. Návrhová komisia je potrebná pri nejakom spore vo veci 
návrhu uznesenia. Predložený návrh je jasný a zreteľný. Má právo ho predložiť, poslanci majú 
právo o ňom hlasovať, predseda je povinný dať o ňom  hlasovať a to je všetko.  V tomto prípade 
netreba viac diskusií. Predseda PSK Majerský s tým súhlasí. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Ferenčákom: 
Zastupiteľstvo PSK žiada vypustiť bod B z návrhu na uznesenie k úprave rozpočtu 
č.2/PSK/2020.  

   Hlasovanie:    za: 29   proti: 0  zdržalo sa: 23    

Pozmeňovací návrh bol schválený. 
                                                                                                                                                 
Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2020 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o - 11 814 700 € na 214 617 381 € 

 v tom      
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 Daňové príjmy (ZF 41)    - 11 614 700 € 

 Nedaňové príjmy (ZF 46)    - 200 000 € 

 Bežné výdavky  o - 4 271 340 € na 209 146 904 € 

 v tom oblasť financovania:   

 Úrad samosprávneho kraja (ZF 41) 200 000 € 

 Projekty  - EA Smart Regiónu PSK (ZF 41) - 42 000 € 

 Doprava (ZF 41) - 1 529 340 € 

 Kultúrne služby (ZF 41 – 400 000 €; ZF 46 – 100 000 €) - 500 000 € 

 Vzdelávanie (ZF 41 – 1 450 000 €; ZF 46 – 100 000 €) - 1 550 000 € 

 Sociálne zabezpečenie (ZF 41) - 850 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 471 856 € 

 Kapitálové výdavky  o +  5 376 040 € na 63 365 356 € 

 v tom oblasť financovania:     

 Úrad samosprávneho kraja   - 387 276 € 

 Doprava  7 300 000 € 

 Kultúrne služby   - 596 743 € 

 Vzdelávanie                                                                                                                                                              - 12 629 € 

 Sociálne zabezpečenie                                                                                 - 927 312 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie upraviť o     + 14 448 740 €   na 61 258 439 €  

 Výdavkové finančné operácie upraviť o + 1 529 340 €  na 3 835 416 € 

 v tom:    

 Splátka istiny PPP projektu za SÚC PSK (ZF RF)  1 529 340 € 

 Splátka istiny úveru EIB I a EIB II (ZF 41)  - 2 306 076 € 

 Splátka istiny úveru EIB I a EIB II (ZF RF)  2 306 076 € 

A.4 
 
Rozpis kapitálových výdavkov podľa 
prílohy tohto uznesenia. 

  
  

    
  

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

Rozpis kapitálových výdavkov  
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     5 376 040 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     -387 276 € 

Úrad PSK Upgrade virtualizačnej platformy IIS 01. RF -17 000 € 

  
Správa dát registra poskytovateľov sociálnych služieb a registra žiadateľov 
o finančný modul 

01. RF -20 376 € 

  Redizajn WEB portálu 01. RF -36 000 € 

  Implementácia súhrnného štatistického modulu OvZP pre zriaďovateľa 01. RF -48 000 € 

  VLANizácia serverového rozsahu 01. RF -28 800 € 

  Registratúra pre OvZP 01. RF -240 000 € 

  Podávanie dotácií plne elektronicky 01. RF -17 400 € 

  HCM Magma Portál 01. RF -19 200 € 

  Integrácia Crystal-Consulting do IIS PSK 01. RF -36 000 € 

  Nové HW a SW vybavenie na základe novej architektúry 2020 01. RF -100 000 € 

 Kanalizačná prípojka k domu č. 1 Uzovský Šalgov vrátane PD 01. RF 7 500 € 

  Príprava projektov IROP:       

  Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov - Petrovany - úprava PD 04.5 RF -4 830 € 

  Bijacovce - Brezovica - úprava PD 04.5 RF -1 360 € 

  Cesty v nevyhovujúcom a havarijnom stave v okrese Snina - PD 04.5 RF -18 681 € 

  II/545 Kapušany - Fulianka 04.5 RF -17 200 € 

  II/545 Obchvat obce Kapušany 04.5 RF 17 200 € 

  II/545 Obchvat obce Raslavice 04.5 RF 24 871 € 

  II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica 04.5 RF 84 000 € 

  II/537 Obchvat obce Starý Smokovec 04.5 RF 84 000 € 

Oblasť financovania: Projekty   0 € 

 Nerozpísaná rezerva na financovanie projektov 04.1.2 41 - 5 237 284 € 

 Nerozpísaná rezerva na financovanie projektov 04.1.2 RF 5 237 284 € 

Oblasť financovania: Doprava     7 300 000 € 

SÚC PSK Rekonštrukcia mosta  M2 (II/534 - 009), Poprad - Starý Smokovec 04.5 111 -3 278 € 

  Rekonštrukcia mosta  M16 (II/534 - 010), Poprad - Starý Smokovec 04.5 111 -2 004 € 

  Rekonštrukcia mosta  M4641 (III/3225 - 002), Levočská Dolina 04.5 111 -2 406 € 

  Rekonštrukcia mosta III/3839 - 002 pred obcou Udavské 04.5 111 -133 000 € 

  Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice 04.5 111 -74 000 € 

  Rekonštrukcia mosta č. 3826-007 v obci Ohradzany 04.5 111 -73 200 € 

  Rekonštrukcia mosta č. 3129-001 Kremná 04.5 111 -2 212 € 

  Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3225 Levoča - Závada - 
stabilizácia cestného telesa 

04.5 111 290 100 € 

  04.5 RF 179 800 € 

  Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín - M. Domaša vrátane PD  04.5 RF -69 800 € 

  Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec za obcou Sveržov 04.5 RF -36 872 € 

  Rekonštrukcia mosta III/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom 04.5 RF -80 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3493 Janovce - križ. ciest III/3493 a 3491 04.5 RF 54 700 € 

  
Výstavba skládky chemického posypového materiálu  
na cestmajsterstve Tatranská Štrba 

04.5 RF -200 000 € 
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  Nákladné motorové vozidlo - valník s hydraulickou rukou 7,5 t – 2 ks 04.5 RF -160 000 € 

  Automatizovaná správa registratúry a cestovných príkazov 04.5 RF -112 200 € 

  SÚC PSK Čelný nakladač 4 ks 04.5 RF -480 000 € 

  Čelný nakladač 3 ks 04.5 RF 360 000 € 

  Bariérová kosačka – 4 ks 04.5 RF -275 000 € 
 Bariérová kosačka – 2 ks 04.5 RF 137 500 € 

  Rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov, PD 04.5 RF 10 000 € 

  Enviromentálne opatrenia v areáli cestmajsterstva Giraltovce, PD 04.5 RF 5 000 € 

  Rekonštrukcia podláh garáží cestmajsterstva Bardejov, PD 04.5 RF 5 000 € 

  Rekonštrukcia oplotenia cestmajsterstva Bardejov, PD 04.5 RF 5 000 € 

  Klimatizácia administratívnej budovy na cestmajsterstve Humenné, PD 04.5 RF 10 000 € 

  Odkanalizovanie objektu cestmajsterstva Stakčín, PD 04.5 RF 10 000 € 

  Rekonštrukcia spevnených plôch na cestmajsterstve Poprad, PD 04.5 RF 20 000 € 

  Výstavba garáží na cestmajsterstve Poprad, PD 04.5 RF 20 000 € 

  Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Kežmarok, PD 04.5 RF 10 000 € 

  Výstavba skládky inertného materiálu na cestmajsterstve Poprad, PD 04.5 RF 10 000 € 

  Odkanalizovanie spevnenej plochy cestmajsterstva Levoča, PD 04.5 RF 5 000 € 

  Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Tatranská Štrba, PD 04.5 RF 10 000 € 

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

04.5 RF 10 000 € 

  Rekonštrukcia sociálno-prevádzkovej budovy Nižná Šebastová, PD 04.5 RF 20 000 € 

  
Výstavba garáží pre parkovanie vozidiel na cestmajsterstve  
Nižná Šebastová, PD  

04.5 RF 10 000 € 

  
Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmajsterstvách  
v Chminianskej Novej Vsi, PD  

04.5 RF 10 000 € 

  Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmajsterstvách v Lipanoch,  PD  04.5 RF 10 000 € 

  
Odkanalizovanie spevnených plôch areálu na cestmajsterstve 
Chminianska Nová Ves, PD 

04.5 RF 10 000 € 

  
Rekonštrukcia oplotenia a spevnených plôch prevádzkového dvora oblasti 
Prešov, PD  

04.5 RF 15 000 € 

  
Výstavba prístreškov na parkovanie mechanizmov na cestmajsterstve 
Stará Ľubovňa, PD 

04.5 RF 10 000 € 

  
Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve  
Stará Ľubovňa, PD 

04.5 RF 15 000 € 

  Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach, PD 04.5 RF 5 000 € 

  Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Svidník, PD 04.5 RF 5 000 € 

  Rekonštrukcia priečelia s bránami na cestmajsterstve Stropkov, PD 04.5 RF 5 000 € 

  
Výstavba prístrešku na parkovanie mechanizmov na cestmajsterstve 
Vranov nad Topľou, PD 

04.5 RF 10 000 € 

  
Rekonštrukcia administratívnej budovy na cestmajsterstve 
Vranov nad Topľou, PD 

04.5 RF 10 000 € 

  Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou, PD 04.5 RF 5 000 € 

  Posypová nadstavba - 3 ks 04.5 RF 135 000 € 

  Vysokotlakový čistič s ohrevom – 2 ks 04.5 RF 15 000 € 

  Prídavné zariadenie za traktor (sypanie+radlica) – 6 ks 04.5 RF 120 000 € 

  Zadný mulčovač za traktor - 4 ks 04.5 RF 40 000 € 

  Zadný mulčovač za traktor - 4 ks 04.5 RF -40 000 € 

  Zadný mulčovač za traktor - 10 ks 04.5 RF 40 000 € 

  Snehová radlica - 4 ks 04.5 RF 60 000 € 

  Píla na asfalt - 1 ks 04.5 RF 2 400 € 

  Vibračná doska - 1 ks 04.5 RF 2 300 € 

 Motorové zbíjacie kladivo - 1 ks 04.5 RF 5 500 € 
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 Automobilový príves 5 t 04.5 RF 14 800 € 

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

04.5 RF 21 733 € 

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

04.5 RF 4 994 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3193-004 cez miestny potok v obci Krivany 04.5 RF 9 498 € 

SÚC PSK 
Rekonštrukcia mosta M5833 (č. 68-049) nad železničnou traťou a MK  
v meste Prešov, PD 

04.5 RF -9 498 € 

 III/3445 Drienov - Lemešany 04.5 RF -915 € 

 Rekonštrukcia cesty II/546 Prešov - Klenov 04.5 RF -5 120 € 

 Odstránenie HS cesty III/3083 Tatranské Matliare - V. Lomnica 04.5 RF -2 095 € 

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

04.5 RF -6 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj, PD 04.5 RF -334 € 

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

04.5 RF -229 € 

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

04.5 RF -171 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 554-044 v obci Oľka, PD 04.5 RF -816 € 

 Zateplenie administratívnej budovy na stredisku Kežmarok, PD 04.5 RF -5 € 

 Zateplenie administratívnej budovy na stredisku Levoča, PD 04.5 RF -5 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice, PD 04.5 RF -159 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3509-002 cez rieku Topľa  za obcou Marhaň  04.5 RF 500 000 € 

 Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188 - 002  04.5 RF 470 000 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3108-005, Jezersko 04.5 RF 500 000 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3581-002 cez rieku Ondava za mestom Stropkov  04.5 RF 1 000 000 € 

 Stabilizácia cesty III/3110 Malá Franková - úsek č. III 04.5 RF 180 000 € 

 Rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy 04.5 RF 190 000 € 

 Rekonštrukcia cesty III/ 3547 Bodružal - Príkra  04.5 RF 160 000 € 

 Rekonštrukcia cesty III/3535 Kožany - Šapinec  04.5 RF 180 000 € 

 Rekonštrukcia priemyselných brán dielne na cestmajsterstve Giraltovce 04.5 RF 19 000 € 

 Rekonštrukcia vstupných brán cestmajsterstiev Bardejov a Giraltovce 04.5 RF 16 000 € 

 Rekonštrukcia povrchu dvora cestmajsterstva Bardejov 04.5 RF 20 000 € 

 
Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve 
Humenné 

04.5 RF 230 000 € 

 Rekonštrukcia vnútorných priestorov AB na cestmajsterstve Poprad 04.5 RF 30 000 € 

 Rekonštrukcia dielní cestmajsterstva Poprad 04.5 RF 70 000 € 

 Výstavby garáží na cestmajsterstve Levoča 04.5 RF 55 000 € 

 
Výstavba garáží pre parkovanie nákladných vozidiel a mechanizácie  
na cestmajsterstve Záborské 

04.5 RF 100 000 € 

 
Výstavba skládky chemického posypového materiálu na cestmajsterstve 
Chminianska Nová Ves 

04.5 RF 200 000 € 

 Výstavba autoumývarky vozidiel na cestmajsterstve Záborské  04.5 RF 150 000 € 

 Rekonštrukcia prístreškov na dvore v Šemetkovciach 04.5 RF 15 000 € 

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

04.5 RF 150 000 € 

 Rekonštrukcia garáží na cestmajsterstve Vranov nad Topľou 04.5 RF 60 000 € 

 Digitálna fotokamerová technika s príslušenstvom 04.5 RF 5 000 € 

  Rozpis v súlade s uznesením Z PSK 443/2020 

  III/3485 Tarnov - Gaboltov (dofinancovanie ) 04.5 RF 100 000 € 

  Odstránenie bodových závad na ceste III/3491  04.5 RF 80 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3493  04.5 RF 200 000 € 

  Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3533  04.5 RF 150 000 € 



15 
 

  Odstránenie bodových závad na ceste III/3492  04.5 RF 25 000 € 

  II/545 Kobyly prieťah  04.5 RF 200 000 € 

  Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov  04.5 RF 60 000 € 

  Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 a III/3504 04.5 RF 120 000 € 

  III/3097, Kežmarok - Stráne pod Tatrami (dofinancovanie) 04.5 RF 150 000 € 

  Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536 a  III/3091  04.5 RF 100 000 € 

 SÚC PSK Odstránenie bodových závad na ceste III/3214  04.5 RF 100 000 € 

  Odstránenie bodových závad na ceste III/3865 04.5 RF 50 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu III/3083 04.5 RF 195 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3431 04.5 RF 50 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce (rozšírenie priepustov) 04.5 RF 80 000 € 

  III/3189  Lipany - Lúčka (dofinancovanie) 04.5 RF 100 000 € 

  Havarijný stav na ceste III/3440 Kokošovce 04.5 RF 200 000 € 

  Odstránenie bodových závad na ceste III/3889  04.5 RF 150 000 € 

  Rozšírenie cesty III/3148 Lesnica 04.5 RF 150 000 € 

  Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542 a III/3111  04.5 RF 100 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3128 Litmanová  04.5 RF 150 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu cesty III/3591 Oľšavka 04.5 RF 150 000 € 

  Oporný múr na ceste III/3552 Belejovce 04.5 RF 100 000 € 

  Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 a III/3182 04.5 RF 40 000 € 

  Svetelná križovatka Veľký Šariš 04.5 RF 100 000 € 

  Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3550 04.5 RF 100 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     -596 743 € 

Vihorlatské múzeum 
Humenné 

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa 08. RF -750 000 € 

Podduklianske osvetové 
stredisko Svidník  

Stavebné úpravy dvora 08. RF 39 500 € 

Krajské múzeum Prešov Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea v Prešove 08. RF -200 000 € 

Podtatranské múzeum 
Poprad 

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

08. RF 200 000 € 

Ľubovnianske múzeum - 
hrad Stará Ľubovňa 

Rekonštrukcia hradu - obnova Paláca Ľubomírskych II. etapa – 
dofinancovanie 

08. RF 20 713 € 

Šarišská galéria Prešov Požiarne dvere – dofinancovanie 08. RF 4 396 € 

Podtatranská knižnica 
Poprad 

Dodanie a montáž garážovej brány 08. RF 2 200 € 

Vihorlatská hvezdáreň 
Humenné 

Karpatská hviezdna dráha – PD 08. RF 3 000 € 

Krajská knižnica P. O. 
Hviezdoslava Prešov 

Rekonštrukcia budovy, Slovenská ulica č. 18  08. RF 250 000 € 

Hornozemplínske osvetové 
stredisko Vranov n. T. 

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy 08. RF -166 552 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     -12 629 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Poprad 

Výstavba telocvične so spojovacou chodbou a parkoviskom 09. RF -1 097 000 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Humenné 

Výstavba terasy na I. poschodí školského internátu a zastrešenie horného 
balkóna 

09. RF -49 920 € 

SOŠ technická Stará 
Ľubovňa 

Rekonštrukcia svetlíkov 09. RF -40 000 € 
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SOŠ Garbiarska 1, 
Kežmarok 

Rekonštrukcia havarijného stavu vstupného chodníka do budovy 
teoretického vyučovania a kanalizačných rozvodov na ul. MUDr. Alexandra 
56 

09. RF -37 136 € 

Hotelová akadémia 
Humenné 

Oplotenie školského areálu 09. RF -31 100 € 

SOŠ služieb Majstra Pavla 
Levoča 

Rekonštrukcia vykurovania 09. RF 200 000 € 

SOŠ hotelová Vysoké Tatry Rekonštrukcia vykurovania 09. RF 213 150 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Prešov 

Celková rekonštrukcia elektroinštalácie 09. RF 215 000 € 

SOŠ technická Humenné Rekonštrukcia elektroinštalácie blok D 1. a 2. poschodie 09. RF 100 000 € 

SPŠ strojnícka Prešov Vybavenie nového študijného odboru mechatronika 09. RF 94 000 € 

SOŠ polytechnická J. A. 
Baťu Svit 

Nákup digitálnej produkčnej tlačiarne 09. RF 55 000 € 

SOŠ technická Stará 
Ľubovňa 

Nákup CNC stroja + softvér 09. RF 53 500 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Prešov 

Prístavba požiarnych schodísk vrátane PD 09. RF 50 000 € 

Hotelová akadémia J. 
Andraščíka Bardejov 

Zosilnenie strechy a montáž basketbalových košov 09. RF 35 900 € 

SOŠ technická Humenné Zateplenie stropu blok C 09. RF 32 000 € 

SOŠ podnikania Prešov Rekonštrukcia a modernizácia výťahu TLV 500 09. RF 27 700 € 

Hotelová akadémia O. 
Brucknera Kežmarok 

Modernizácia odbornej učebne techniky obsluhy 09. RF 26 800 € 

Gymnázium arm. gen. L. 
Svobodu Humenné 

Zateplenie obvodového plášťa - blok B, blok C (učebne a telocvičňa) - PD 09. RF 25 000 € 

SOŠ technická Stará 
Ľubovňa 

Rekonštrukcia elektroinštalácie – PD 09. RF 20 000 € 

Školský internát Poprad Modernizácia školskej jedálne a  interiéru školskej jedálne 09. RF 16 670 € 

Spojená škola Sabinov Obstaranie zásobníkového ohrievača vody 09. RF 15 205 € 

Gymnázium T. Vansovej 
Stará Ľubovňa 

Zateplenie fasády a strechy – PD 09. RF 15 000 € 

Gymnázium L. Stockela 
Bardejov 

Zateplenie obvodového plášte budovy školy, spojovacej chodby a 
telocvične – PD 

09. RF 15 000 € 

SOŠ polytechnická J. A. 
Baťu Svit 

Jednohlavý vyšívací stroj so softvérom 09. RF 8 121 € 

Spojená škola Prešov Vypracovanie projektovej dokumentácie na zmenu správy trafostanice 09. RF 5 000 € 

SOŠ Garbiarska 1, 
Kežmarok 

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

09. RF 4 200 € 

SOŠ polytechnická 
Humenné 

Nákup motorového vozidla (combi) – dofinancovanie 09. RF 65 € 

Škola umeleckého priemyslu 
Kežmarok 

Nákup motorového vozidla (combi) – dofinancovanie 09. RF 65 € 

SOŠ Vranov nad Topľou Nákup motorového vozidla (combi) – dofinancovanie 09. RF 65 € 

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

09. RF 1 332 € 

Gymnázium T. Vansovej 
Stará Ľubovňa 

Rekonštrukcia elektroinštalácie – PD 09. RF 13 500 € 

Škola umeleckého priemyslu 
Prešov 

Spolufinancovanie projektu ESF "Zvýšenie  kvalifikácie a rozvoj 
pracovných zručností prostredníctvom realizácie vzdelávacích aktivít na 
Strednej umeleckej škole Prešov" 

09. RF 254 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     -927 312 € 

CSS Slnečný dom Prešov 
Rekonštrukcia a vybavenie budovy na Hlavnej 58, Prešov, za účelom 
sociálneho podnikania 

10. RF -60 000 € 

CSS Clementia Ličartovce 
Projektová dokumentácia a vybudovanie ZPB pre prijímateľov sociálnej 
služby 

10. RF -200 000 € 
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CSS Ametyst Tovarné 
Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia podporovaného 
bývania 

10. RF -194 370 € 

DSS Jabloň  Zateplenie fasády - ubytovací objekt  10. RF -51 083 € 

DSS Jabloň  Zateplenie fasády a rekonštrukcia strechy - ubytovací objekt - PD 10. RF 3 000 € 

CSS GARDEN Humenné Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné 10. RF -39 000 € 

CSS GARDEN Humenné Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné - PD 10. RF 1 500 € 

CSS GARDEN Humenné Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné 10. RF -178 000 € 

CSS GARDEN Humenné Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN Humenné - PD 10. RF 7 000 € 

Senior dom Svida Svidník 
Projektová dokumentácia, rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy 
- hlavná ubytovacia budova SO1 

10. RF -155 600 € 

Senior dom Svida Svidník 
Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie strechy - hlavná ubytovacia 
budova SO1 – PD 

10. RF 6 000 € 

CSS Slnečný dom Prešov Rekonštrukcia kúpeľní a WC v DSS a ZPB Hanušovce n/Topl'ou 10. RF -45 000 € 

CSS Slnečný dom Prešov Rekonštrukcia kúpeľní a WC v DSS a ZPB Hanušovce n/Topl'ou - PD 10. RF 2 000 € 

ZSS Egídius Bardejov Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS, ul.29. augusta 4 10. RF -51 069 € 

ZSS Egídius Bardejov 
Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS, ul.29. augusta 4 
– PD 

10. RF 2 500 € 

DSS Legnava Bezbariérová kúpeľňa 10. RF -10 515 € 

DSS Legnava Bezbariérový vstup do zariadenia 10. RF 20 000 € 

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

10. RF 15 000 € 

ZSS Jasoň Spišská Stará 
Ves 

Nákup motorového vozidla – combi 10. RF 65 € 

DSS Sabinov Nákup motorového vozidla – combi 10. RF 65 € 

Domov v Poloninách  
Nová Sedlica 

Nákup motorového vozidla – combi 10. RF 65 € 

CSS Dúbrava Nákup motorového vozidla – combi 10. RF 65 € 

DSS sv. Jána z Boha 
Spišské Podhradie 

Nákup motorového vozidla – combi 10. RF 65 € 

 
 
 

 

K bodu 4A - Schválenie prijatia úveru na predfinancovanie 
projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie: 
K bodu 4B - Stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní 
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania:  
Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, informovala prítomných o zapojení 
sa SÚC PSK do realizácie projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG 
V-A Poľsko -Slovensko 2014 – 2020. Ide o 5 projektov uvedených v dôvodovej správe. 
Systémom financovania projektov INTERREG je refundácia. PSK potrebuje najprv 
vyfinancovať realizáciu investícií z vlastných zdrojov a až následne budú riadiacim orgánom 
refundované. V súčasnosti môže hroziť nedostatok voľných finančných zdrojov, preto je 
predložený návrh použiť na tento účel a prefinancovanie týchto 5 projektov finančné zdroje 
z peňažného ústavu, ktoré budú potom refundované v prospech peňažného ústavu riadiacim 
orgánom. Ide o sumu 10 mil. eur. Nezapočítava sa do dlhu PSK, lebo je to refundácia 
prostriedkov z EÚ. 
Diskusia: 
Poslanec Hrabčák pripomenul, že celkový rozpočet stavebných prác je na úrovni 9,5 mil. eur, 
pričom hodnota oprávnených výdavkov je 4,6 mil. eur. Na finančné vykrytie je potrebné zobrať 
úver vo výške 10 mil. eur, čiže vratnú finančnú výpomoc z finančného domu. Predpokladá, že 
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ide o komerčný úver. Poslanci PSK, ktorí rozhodujú a sú zodpovední za prijatie platného 
uznesenia, v zmysle ktorého potom koná Úrad PSK, by mali vedieť, o aký úver ide. Kto je 
poskytovateľom úveru, aká je úroková sadzba, konštrukcia úrokovej sadzby, výška preplatenia 
úveru a napr. aj spôsob jeho zabezpečenia, pretože tieto informácie nie sú zrejmé 
z predložených materiálov. Rozdiel medzi celkovými a oprávnenými nákladmi je nejakých 4,8 
mil. eur. Zaujímal sa o spôsob ich krytia, či to bude z rezervného fondu. Ing. Olekšáková 
odpovedala, že budú kryté z investičných výdavkov z oblasti projektov vymedzených zo 
zdrojov PSK. Poslanec Hrabčák pokračoval, že rozdiel medzi celkovými nákladmi, teda 
predpokladanými stavebnými prácami a oprávnenými výdavkami vo výške 4,8 mil. eur bude 
krytý z rezervného fondu. Úver bude vrátený v plnej žiadanej výške. Ing. Olekšáková to 
potvrdila. V súčasnosti prebieha výber finančného ústavu a výsledky ponúk od bánk budú 
predložené komisii finančnej, aby jej boli známe podmienky prijatia tohto úveru. Tento bod 
ešte bude predmetom rokovania komisie finančnej, ale nie zastupiteľstva.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. e) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samosprávne vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 17 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov  
A /  s c h v aľu j e  
prijatie úveru na financovanie výdavkov Prešovského samosprávneho kraja maximálne 
do výšky 10 000 000 eur na činnosť rozpočtovej organizácie Správy a údržby ciest 
Prešovského samosprávneho kraja súvisiacu výlučne s realizovaním nižšie 
uvedených  projektov, ktoré sú spolufinancované na základe finančného príspevku 
poskytovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 - 2020: 
 

Názov projektu Kód projektu 

Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných 
parkov 2. etapa 

PLSK.02.01.00-SK-0097/17 

Zlepšenie dopravného napojenia okresov Jaslo, 
Bardejov a Svidník na TEN-T koridor  

PLSK.02.01.00-18-0093/17 

Modernizácia cestného spojenia Pieninských národných 
parkov 3. etapa  

PLSK.02.01.00-12-0201/19 

Rekonštrukcia dopravného spojenia v okresoch Svidník, 
Stropkov a Jaslo  

PLSK.02.01.00-18-0200/19 

Zlepšenie cezhraničnej dopravy medzi Malopoľským 
vojvodstvom a Prešovským samosprávnym krajom  

PLSK.02.01.00-00-0203/19 

 
B/ b e r i e     n a     v e d o m i e 
stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratných 
zdrojov financovania podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

   Hlasovanie:    za: 48   proti: 0  zdržalo sa: 0   
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 5 - Zmena výzvy PSK na predkladanie žiadostí 
o poskytnutie dotácie pre rok 2020 „Výzva Predsedu PSK“: Ing. 
Mucha, riaditeľ Úradu PSK, predkladá zmenu spôsobu predkladania doručovania žiadostí 
o poskytnutie dotácie v rámci Výzvy Predsedu PSK okrem elektronického aj písomnou formou 
z dôvodu vytvorenia rovnakých podmienok pre žiadateľov v rámci všetkých 3 kapitol dotačnej 
schémy PSK. Z pohľadu PSK ide o rozšírenie technickej stránky predkladania žiadostí.  
Diskusia: 
Poslankyňa Schlosserová poďakovala za veľmi pozitívnu reakciu PSK na požiadavky 
poslancov PSK a to umožniť podávať žiadosti aj žiadateľom, ktorí nedisponujú elektronickým 
podpisom. Naozaj to malo veľmi pozitívny ohlas žiadateľov, ktorí boli takto obmedzení. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s článkom VII. bodom 8. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK    s c h v a ľ u j e   zmenu Výzvy Predsedu PSK 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v nasledovnom znení: 
IV. Predkladanie, posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie              

Predkladanie a doručovanie žiadostí 
1. Žiadosť o poskytnutie dotácie je možné podať (v jednom vyhotovení): 

• elektronicky podľa zákona o e-Governmente, a to použitím elektronických služieb 
PSK, 

• do podateľne Úradu PSK, 
• alebo poštou na adresu:  Úrad Prešovského samosprávneho kraja 

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov  

2. Pri doručovaní poštou je rozhodujúci dátum pečiatky pošty na obálke, najneskôr však 
30. 6. 2020. 

3. Na obálku je potrebné uviesť: 
• Program 1 „ŠPORT“ 
• Program 2 „KULTÚRA“ 
• Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“. 

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

K bodu 6 - Doplnenie a zmena Výzvy pre región 2020: Ing. Mucha, 
riaditeľ Úradu PSK, predkladá návrh na doplnenie a zmenu Výzvy pre región na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácií pre rok 2020 vyplývajúci z aktuálnej situácie súvisiacej 
s koronavírusom. Potenciálnym žiadateľom sa týmto umožní predložiť svoje žiadosti, ktoré 
neboli predložené v rámci výzvy z dôvodu obáv vzhľadom na vývoj pandemickej situácie na 
Slovensku. Touto zmenou PSK poskytne možnosť uchádzať sa o finančné prostriedky 
z rozpočtu PSK do 30. 6. 2020 a rozšíri cieľ prvého programu o aktivity podpory projektov 
cestovného ruchu vyplývajúce z uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 392/2020 zo dňa 10. 2. 2020 
k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN 
PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. Termín schválenia sa tiež 
posunie najneskôr na september 2020. Predkladaný materiál predstavuje konsolidované znenie 
Výzvy pre región. Bol predmetom mimoriadneho rokovania per rollam komisie regionálneho 
rozvoja a cestovného ruchu od 6. 5. – 7. 5. 2020. Hlasovanie o tomto materiáli bolo neplatné. 
Táto výzva ako úprava bola následne prerokovaná aj Radou PSK. 
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Diskusia: 
Poslanec Kmec poukázal na realizáciu projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov 
záujmu cestovného ruchu PSK a to podporu pútnického turizmu. Požiadal uviesť aspoň jeden 
prípad, čo to vlastne konkrétne môže byť a či tiež musí byť umiestnený na kostrovej sieti, alebo 
to s ňou nemá nič spoločné. Ing. Mucha odpovedal, že PSK sa snažil žiadateľov nejakým 
spôsobom pri konzultáciách motivovať na to, aby to bola súčasť kostrovej siete, čo by bolo  
ideálne. Predseda PSK Majerský vysvetlil, že kostrová sieť je cyklodoprava a pútnický 
turizmus je úplne niečo iné. Týka sa infraštruktúry v pútnickom turizme, napr. lavičky, chodník, 
cesta, infotabuľa, exteriérový oltár atď. Podobne sa vybudoval oltár na pútnickom mieste 
v Gaboltove. Keďže PSK má najviac obcí a obyvateľov, má aj veľa pútnických miest. Preto je 
tam zaradený aj tento konkrétny bod. To bola zhruba motivácia, aby nebol úplne vyradený, 
keďže 1,2 mil. eur v tomto roku nejde ďalej do rozpočtu. Poslanec Gašper sa chcel ubezpečiť 
v tom, že posledná odrážka v programe 1, teda realizácia projektov verejnoprospešnej 
infraštruktúry bodov záujmu cestovného ruchu PSK, podpora pútnického turizmu, je celá len 
pre pútnický turizmus, alebo môže byť pre cestovný ruch vrátane pútnického turizmu. 
Predseda PSK Majerský odpovedal, že je to cyklodoprava, infraštruktúra v cestovnom ruchu 
a pútnický turizmus. Je na to 1 mil. eur. Poslanec Kmec dal do pozornosti obce spadajúce do 
kostrovej siete cyklodopravy s veľmi malým počtom obyvateľov. Zhodou okolností katastrálna 
mapa je dosť natiahnutá, preto sa musia uchádzať o projektovú dokumentáciu a súbežne aj 
o realizáciu cyklotrasy. Pre tieto obce to znamená množstvo finančných prostriedkov už len na 
projektovú dokumentáciu. Spolufinancovanie je 30 %. Obec má 200 – 300 obyvateľov, ale 
dĺžka katastra, cez ktorý má prechádzať kostrová sieť, je 3 km. Zaujímal sa o možnosti, ako by 
vedel PSK pomôcť týmto obciam mimo tých 70 %, alebo je to už maximum, napr.  
s projektovou dokumentáciou. Podľa slov predsedu PSK Majerského je to maximum 
z rozpočtu PSK. PSK je silný, ale má svoje limity. Sú aj iné možnosti. Poslankyňa Sirková 
pripomenula, že pri schvaľovaní záverečného účtu sa hovorilo o zmarených investíciách, 
ktorými sú najviac projektové dokumentácie v neúspešných projektoch. V programe l sa 
nachádza príprava projektových dokumentácií cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK. 
Poslanec Kmec začal s tým, že malé obce si nedokážu dať vypracovať projektové dokumentácie 
a vlastne realizovať projekt. V tabuľkách sa nachádza množstvo žiadostí o finančnú dotáciu na 
spracovanie projektovej dokumentácie. Má obavy, že ak si tieto obce aj dajú spracovať 
projektové dokumentácie, nikdy nedokážu bez finančnej pomoci realizovať cyklotrasy. Je 
starostkou malej obce Ubľa. Vie, aký má rozpočet a čo si môže dovoliť. Aj keď väčšina obcí 
požiada o projektovú dokumentáciu a dostane od PSK dotáciu, urobí projektovú dokumentáciu, 
ktorá bude zmarenou investíciou odloženou na dlhé roky. Pretože aj samotná realizácia 
predstavuje určitý obnos finančných prostriedkov. Obce nedostanú úverové prostriedky kvôli 
malej výške rozpočtu atď. Je viac dôležitých faktorov pri samotnej realizácii. Pred časom sa na 
zasadnutí rozprávalo o vodovode v okrese Snina, kde je voda základom pre život jeho 
obyvateľov a PSK musel zobrať úver vo výške 1 mil. eur na vypracovanie projektovej 
dokumentácie. Prečo vtedy neboli takí aktívni všetci poslanci PSK, aby dali do okresu Snina 
finančné prostriedky z rozpočtu PSK na vypracovanie projektovej dokumentácie, aby obce 
mohli ďalej pokračovať? Osobne nedokáže hlasovať za projektové dokumentácie na cyklotrasy, 
lebo vie, že vo väčšine prípadov ostanú založené v zásuvke stola a finančné prostriedky PSK 
pôjdu úplne zbytočne. Ak žiadatelia žiadajú o dotáciu, musia mať predsa pripravenú projektovú 
dokumentáciu. PSK schvaľuje dotáciu na reálne projekty, ktoré sa uskutočnia v danom 
kalendárnom roku alebo počas dvoch kalendárnych rokov, ak ide o kapitálové výdavky. Keď 
si obec plánuje v budúcnosti urobiť cyklotrasu a potrebuje financie na projektovú 
dokumentáciu, od PSK dostane peniaze a potom uvidí, či to urobí alebo nie, je to zmarená 
investícia, na ktorú upozorňuje aj audit záverečného účtu. Predseda PSK Majerský nevie, či 
sa k tomu dokáže presne detailne vyjadriť. O vysvetlenie požiadal PaedDr. Slivkovú, PhD., 
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vedúcu odboru strategického rozvoja a projektového riadenia, vzhľadom na dostatočné 
množstvo informácií. Súhlasí s tým, že PSK by mal dať peniaze do reálnych investičných 
stavieb než do papierov založených v stole. PaedDr. Slivková, PhD., sa vyjadrila 
k projektovým dokumentáciám. Ak chce niekto v budúcnosti stavať, musí to mať PSK 
v stratégii, v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja, v novom programovom 
plánovacom období to musí byť v zásobníkoch projektov a tak môže robiť projektový zámer. 
Ak sa takéto veci majú realizovať v krátkej budúcnosti, teda do 5 – 8 rokov, už teraz treba na 
nich myslieť. PSK týmto bodom chcel pomôcť poslancom PSK a hlavne obciam, ktoré nemajú 
finančné prostriedky, zrealizovať prvé dve fázy, ale táto fáza je na poslancoch PSK, čiže tento 
bod v tomto programe je pre poslancov PSK. Predseda PSK Majerský  dodal, že je to 
možnosť. Ideálne by bolo, keď by zastupiteľstvo schvaľovalo konkrétne projekty s projektovou 
dokumentáciou nachádzajúce sa vo všetkých stratégiách a mapách, ktoré sa už budú konkrétne 
realizovať. Podľa slov poslanca Paľu ak chce PSK niečo dokázať a segment cyklodopravy 
a cykloturizmu je v PSK jedným z tých, ktorý mu môže zabezpečiť prosperitu a prílev turistov, 
vyžitie pre ľudí atď., musí mať strategické dokumenty. Zastupiteľstvo PSK dnes bude 
schvaľovať takýto strategický dokument. Ak budú malé obce skeptické a nebudú to chcieť 
robiť, PSK sa nikam nedostane. Existuje množstvo iných spôsobov na spracovanie projektovej 
dokumentácie a keď bude pripravená, možno budú vyhlásené výzvy EÚ a na úrovni SR a budú 
vedieť tieto úseky zrealizovať. Ak sa zrealizuje 100 km a 3 km budú chýbať, tak to bude 
k ničomu. Poslanec Bieľak doplnil, že touto zmenou výzvy sa nezavádza nový oprávnený 
výdavok. Zastupiteľstvo schválilo výdavky na projektové dokumentácie vo februári 2020. Majú 
sa podporiť projekty a projektové dokumentácie v rámci kostrovej siete, preto bola vymyslená 
nejaká kostrová sieť. O zdroje by sa mal uchádzať hlavne ten, kto sa nachádza na kľúčovej trase 
a práve ten by mal dostať podporu z PSK. Ak sú malé obce na hlavnej trase napr. EuroVela 11 
a nebudú mať zdroje na prípravu a realizáciu, po dnešnom schválení cyklostratégie 
zastupiteľstvom bude úlohou PSK následne vytvoriť finančný mechanizmus na úrovni PSK na 
podporu práve konkrétnych úsekov prechádzajúcich malými obcami, ktoré ich nie sú schopné 
zrealizovať. Poslanec Kmec sa spýtal, či je možnosť odchýlenia sa od kostrovej trasy kvôli 
majetkovoprávnemu vysporiadaniu parciel, ako sú napr. pozemky vodohospodárskeho 
podniku, Lesy SR, lesopasienkové spoločenstvá, urbárske spoločnosti a ak áno, o koľko metrov 
od pôvodnej trasy. To najviac zaujímalo starostov malých obcí, lebo nie všetky pozemky sú pre 
nich riešiteľné. Podľa slov Ing. Muchu je ťažko odpovedať na jednotlivé prípady 
a momentálne nevie, aká je možná odchýlka od pôvodnej trasy. Kostrová sieť je jedným zo 
strategických dokumentov a modelov, ktorý chce PSK nejakým spôsobom napĺňať aj 
dodržiavať. Špecifickými prípadmi sa bude zaoberať p. Štupáková s kolegom. Pravidlá sú jasne 
určené a u strategických dokumentov zvlášť. Poslanec Gašper chcel vedieť, či pri slovnom 
spojení „v súlade s kostrovou sieťou“ ide vyslovene len o kostrovú sieť alebo aj nejaké 
súvisiace úseky napájajúce sa v určitých miestach ku kostrovej sieti. Ing. Mucha odpovedal, 
že snahou bolo zadefinovať to jednoznačne, ale asi sa to celkom nepodarilo. V súlade 
s kostrovou sieťou je kostrová sieť. Poslanec Ferenčák upozornil na momentálne zlé obdobie 
padajúcej ekonomiky. V budúcnosti bude najviac postihnutým regiónom práve PSK. Veľmi 
výrazne tu vzrastie nezamestnanosť. Otázkou bude nielen to, čo spravila vláda, ale aj región, 
mestá, obce, ďalšie subjekty, pre zvládnutie a preklenutie tejto situácie, aby ju čo najviac 
zmiernili. Aj Zastupiteľstvo PSK by malo na tento stav viac reagovať. Rozhoduje o rozdelení 
100 000 alebo 200 000 eur, ale malo by výraznejšie podporiť investičné akcie v PSK a nielen 
vlastné, ale prostriedky by mal posunúť viac do regiónu smerom na obce a mestá, aby mohli čo 
najviac zapojiť do prác miestne subjekty. To sú práve tieto spomínané investičné akcie. Výzva 
je síce fajn, ale nereflektuje na požiadavky súčasnej aktuálnej doby. Napr. je 89 projektov a 3,2 
mil. eur, hľadá sa možné dofinancovanie vo výške 100 000 eur v jednotke alebo štvorke, chýba 
nejakých 2,8 mil. eur na zrealizovanie všetkých 89 projektov. V rezervnom fonde je 28 mil. 
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eur, z toho samozrejme aj finančné operácie a zastupiteľstvo teraz hovorí o pár drobných na 
možné dofinancovanie všetkých 89 projektov  v sume 2,8 mil. eur, lebo výzva je na stole, ale 
s otázkou dofinancovania. Aby PSK zmiernil následky, mal by možno rozmýšľať o ďalšej 
výzve napr. s názvom koronavýzva do 50 000 eur s orientovaním na infraštruktúru obcí a miest. 
Aby PSK posunul zdroje z rezervy obciam a mestám na poskytnutie práce ľuďom v tomto 
regióne. Ak to nespraví teraz, na jeseň bude mať síce peniaze v rezerve ale aj najvyššiu 
nezamestnanosť v SR. Poslanci PSK ako regionálni poslanci by mali intenzívnejšie 
a aktívnejšie vstúpiť do tohto procesu a možno pripraviť viac takýchto projektov pre tých 
drobných, teda obce a mestá. PSK má na tento účel zdroje v rezervnom fonde. Vláda síce teraz 
vyhlasuje nejaké projekty, ale pomoc je pomalá a slabá. Vyzval predsedu PSK, aby vedenie 
PSK porozmýšľalo o príprave novej „koronavýzvy“ na podporu malých investícií v rámci PSK 
alebo dofinancovanie už predložených, aby všetky projekty mohli byť realizované. Čo bráni 
PSK? Vie, že je to aj o rozpočtovej zodpovednosti, keď sú zdroje radšej uložené. Ale časť z nich 
môže PSK obetovať na realizovanie týchto projektov. Pritom nemá osobný záujem, lebo mesto 
Kežmarok má podaný len jeden projekt so žiadosťou o 100 000 eur. Za ostatných žiada 
dofinancovať 2,8 mil. eur len na investičné projekty, lebo neinvestičné PSK nepomôžu. 
Predseda PSK Majerský pripomenul, že pred mesiacom diskutovali o zrušení všetkých 
výziev, lebo PSK hrozí obrovský výpadok rozpočtu. Tesne po poslednej analýze, v piatok pred 
zasadnutím zastupiteľstva formou videokonferencie, volal predsedom poslaneckých klubov 
s tým, že PSK môže trošku ľahšie dýchať a všetky 3 výzvy necháva v rozpočte. To ale 
neznamená, že môže byť rozšafný. Aj napriek ich ponechaniu v rozpočte musí byť opatrný, 
lebo nikto nevie, kedy a v akom rozsahu príde druhá vlna pandémie a aké budú ďalšie výpadky 
v rozpočte. PSK bude bezpochyby s ministerstvom dopravy najväčším poskytovateľom resp. 
tvorcom pracovných miest a najväčším investorom do kraja. SÚC PSK preinvestuje 
z finančných prostriedkov PSK alebo EÚ cez ENI, INTERREG, IROP 45 mil. eur. Toľko ciest 
PSK nikdy nebudoval. Sú to obrovské financie. Na stretnutí s predsedami poslaneckých klubov 
rozprával o tom, že ľudia, ktorí sa z dôvodu koronakrízy vracajú na Slovensko a veľká časť je 
práve z PSK, kde bolo paradoxne vždy najmenej práce, budú mať nové pracovné miesta. Už 
teraz hlásia majitelia firiem, že na stavbách zamestnali práve tých zo zahraničia, kde nadobudli 
určité zručnosti a prax. Treba sa z toho tešiť, ale byť nohami na zemi a nezväčšovať pomyselné 
nožnice, ale byť opatrný. Predpokladá, že ak sa to dobre hospodárne poukladá, bude ešte 
priestor na vyhlásenie ďalších výziev spomínaných poslancom Ferenčákom. Poslanec Šmilňák 
pripomenul, že zastupiteľstvo schválilo zmenu rozpočtu a v rezervnom fonde už nie je 28 mil. 
ale 16 mil. eur. Veľmi oceňuje princíp PSK a to pomoc slabším počas pandémie napr. 
nemocniciam, zdravotným zariadeniam atď. Bola ohlásená zmena zásad s možným odpustením 
polovice nájmu postihnutým krízou. PSK realizuje projekty, ktorých počet sa zatiaľ veľmi 
nezmenšil a podporuje investície všade, kde sa dá a tým zachová zamestnanosť. V rámci 
možností sa PSK správa kladne smerom k pomoci slabším a k zachovaniu zamestnanosti, ale 
musí sa správať aj opatrne, lebo sa nedá predpokladať do akej miery sa vyvinie kríza. Poslanec 
Hrabčák osobne veľmi víta aktivity PSK vo veci vytvorenia dlhodobej stratégie na vytvorenie 
a vybudovanie kostrovej siete, aby nezostala len v štádiu prípravy. Ale tento zámer nemôže byť 
mantrou, ktorá PSK okliešti v ďalšom zmýšľaní pri podpore podobných cyklotrás. V ďalšom 
bode je uvedené, že nebol naplnený národný projekt alebo národná stratégia, ktorá žiada od 
roku 2020 10 %-nú prepravu pracovnej sily v rámci cyklodopravy. Neďaleko sa nachádza 
kataster obce Šarišské Michaľany. Je to jeden diskrétny úsek, ktorý nie je vybudovaný v rámci 
EuroVela 11. Spomínali sa tu milióny eur, ktoré PSK potrebuje prefinancovať v rámci kostrovej 
siete. Ale sú tu aj iné projekty, ktoré by veľmi výrazne podporili cyklodopravu, cykloturistiku 
a mobilitu obyvateľstva. V katastri obce Šarišské Michaľany v rámci EuroVela existuje 
nevybudovaný úsek, čo bráni spojeniu okresov Sabinov a Prešov. Okres Sabinov má 57 000 
obyvateľov a bol by priamo napojený spojnicou pod Šarišským hradom na mesto Prešov. 
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Poslanci PSK by sa mali venovať aj takýmto projektom, lebo obec Šarišské Michaľany 
nedokáže preinvestovať 465 000 eur na takýto projekt, ktorý má už vydané právoplatné územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie a čaká sa vlastne na získanie externých zdrojov. Ak PSK myslí 
vážne nielen rozširovanie kostrovej siete ale aj podporu cyklodopravy a cykloturistiky, mal by 
pomôcť obciam a mestám v PSK aj takýmto spôsobom. Starostovia obcí si častokrát pomôcť 
nevedia. Obec Šarišské Michaľany nedokáže prefinancovať náklad 465 000 eur z vlastných 
zdrojov. Tento úsek nie je významný len pre samotnú obce, ale aj pre celý hornotoryský región. 
Určite sa v blízkej dobe porozpráva s p. Štupákovou, lebo stratégia rozvoja cyklodopravy 
v okrese Sabinov je na spadnutie a niekoľkými krokmi za pomoci PSK by sa dali nadobudnúť 
veľké spojené úseky európsky významného cyklokoridoru. Ing. Benes, generálny riaditeľ 
ARR PSK, uviedol, že poslanec Hrabčák vie o úsilí ARR PSK v súvislosti s obcou Šarišské 
Michaľany. ARR PSK bola autorom cykloprojektov Veľký Šariš I., II., III. etapa, Sabinov, 
Pečovská Nová Ves. Je tam úsek, ktorý nie je postavený. Tento projekt bol podaný, neboli 
naňho finančné prostriedky. Dnes je v zásobníku projektov. Podľa posledných informácií 
generálneho riaditeľa IROP bude pripravená nová výzva, to znamená, že obec Šarišské 
Michaľany sa ani nebude musieť uchádzať o finančné prostriedky, ale tie sa jednoducho 
prealokujú a Šarišské Michaľany budú financované. ARR PSK bude vyvíjať maximálne úsilie 
aj v súvislosti s mestom Lipany, aby v podstate od Lipian až po Prešov a všetky cyklistické 
vetvy Prešova boli pospájané jedným cyklochodníkom. Ale treba si uvedomiť, že v rámci 
slovenských eurofondov nie sú finančné prostriedky na budovanie cyklochodníkov vo vzťahu 
k cestovnému ruchu. Je to všetko o mobilite pracovnej sily. Nedá sa povedať, že v jednotlivých 
obciach sa budú budovať cyklochodníky, keď nebude dokázané, že po danom cyklochodníku 
bude určitý počet ľudí dochádzať bicyklom za prácou. Poslanec Hrabčák dnes ráno rozprával 
s prednostom Obecného úradu Šarišské Michaľany, ktorý sa pýtal na realokáciu zdrojov 
v rámci výzvy resp. časový rámec. To zaujíma obyvateľov okresu Sabinov. Chcel vedieť, či je 
žiadosť stále živá, alebo je potrebné jej dopracovanie, či sa berie ako platná žiadosť a čaká sa 
len na realokáciu zdrojov. Predseda PSK Majerský sa spýtal, či sa tieto veci nedajú 
vydiskutovať mimo zasadnutia zastupiteľstva, čo by bolo najlepšie. Poslanec Bieľak by sa rád 
vrátil k zmene výzvy, lebo stratégia cyklodopravy je nasledujúcim bodom programu dnešného 
zasadnutia. Zmena výzvy bola prerokovaná Radou PSK bez pripomienok aj na rokovaní 
predsedu PSK s predsedami poslaneckých klubov. Zhodli sa na predloženom riešení a podstate 
tejto zmeny. Výzva sa otvára v časti cyklodopravy vzhľadom na  nedočerpané zdroje. Žiadosti 
sú podané vo výške asi 850 000 eur, teda je prirodzené, že výzva by sa mala dočerpať. Termín 
sa posúva do 30. 6. 2020 a rozširuje sa predmet aj pre oblasť cestovného ruchu, lebo nemusia 
byť podporené všetky žiadosti v cyklodoprave kvôli projektovej dokumentácii. Oblasť 
sociálnych služieb a ich podpora sa predlžuje z dôvodu nevyčerpania alokácie vo výške 
200 000 eur. Je tu ešte ďalší priestor na podávanie projektov. Podstatné je, že o týchto 
projektoch v rámci Výzvy pre región by malo zastupiteľstvo rozhodovať v auguste napriek 
uvedenému termínu v septembri podľa predbežnej dohody. Čas na čerpanie týchto veľkých 
projektov je počas ďalších dvoch rokov 2021 - 2022. Ale s výnimkou časti kultúry - oprava 
nehnuteľných kultúrnych pamiatok alebo kultúrnych pamiatok, lebo táto časť programu bude 
vyhodnotená a predložená zastupiteľstvu na júnovom zasadnutí. Ide o bežné výdavky, ktoré 
bude potrebné minúť do konca tohto roka. Ak by boli schválené v auguste a zmluva podpísaná 
v septembri, veľmi málo žiadateľov by minulo peniaze v termíne do konca októbra. Prísľub 
predsedu PSK a riaditeľa Úradu PSK je, že na júnovom zasadnutí bude zastupiteľstvo 
schvaľovať okrem Mikroprogramu PSK (výziev poslancov) aj časť pre podporu kultúrnych 
pamiatok v rámci Výzvy pre región a bežných výdavkov. Samotné rozhodovanie o podpore 
jednotlivých projektov zostáva na poslancoch PSK. Podpora cyklodopravy a projektových 
dokumentácií je na poslancoch PSK. Keď vedia, že obce žiadajúce o dotáciu v danom okrese 
reálne nemajú finančné zdroje, majú to pred schvaľovaním s obcou prediskutovať a na stretnutí 
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poslancov daného okresu povedať, či ide o reálny výdavok alebo projekt do stola. Je veľa 
nachystaných obcí a miest z hľadiska stavieb, ale aj samotnej prípravy projektovej 
dokumentácie s následnou realizáciou. Určite treba podporiť aj prípravu v tomto štádiu. 
Poslanci v rámci poslaneckej výzvy Mikroprogram PSK majú jednu veľkú možnosť, aby 
z malých financií do sumy 10 000 eur podporili práve investičné aktivity, nákupy, služby 
a neprideľovali financie na športové a kultúrne podujatia, ktoré znamenajú len minutie peňazí 
bez pridanej hodnoty. Aj keď takéto kritérium nie je prijaté, poslanci by mali pri výbere 
rozhodovať a podporovať prínos investície a zhodnotenie s pridanou hodnotou v danom 
projekte. Predseda PSK Majerský potvrdil, že v tomto zmysle prebiehali debaty na stretnutí 
predsedov poslaneckých klubov. V podstate bol materiál dohodnutý s predsedami, upravil sa 
oproti pôvodnému návrhu a samotný predložený materiál je produkt všeobecnej dohody. 
Poslankyňa Pleštinská doplnila, že rokovali komisie aj Rada PSK, došlo k dohode, preto nie 
je možné otvárať rokovania ešte na zasadnutí zastupiteľstva. Predsedovia klubov by mali 
informovať svojich poslancov o schválenej dohode. Nie je možné ďalšie dve hodiny diskutovať 
o niečom už schválenom. Poslanec Ferenčák povedal, že táto výzva je dobre koncipovaná, 
lebo 50 % finančných prostriedkov musí dať žiadateľ. Je to jedna z najlepších výziev, keď 
chceš, musíš na to mať. Žiadatelia si veľmi rozmyslia, či pôjdu do týchto projektov a či majú 
na finančné prostriedky. Jeho jediným apelom vzhľadom na súčasnú situáciu bolo porozmýšľať 
nad dofinancovaním a využitím rezervného fondu, kde sú peniaze. Žiadatelia predložili 
projekty, na ktoré tak sú reálne finančné prostriedky, môžu sa takto podporiť všetci žiadatelia 
v rámci PSK, aby mohli zainvestovať a zamestnať ľudí. Ak sa nájde vôľa, dá sa dofinancovať, 
ak nie, treba porozmýšľať o vyhlásení novej výzvy možno na menšie zdroje so 
spolufinancovaním na 50 % len pre verejné subjekty, čiže obce a mestá, možno so zľahčením 
podmienok, aby sa čo najviac zdrojov dostalo z rezervy von. Nehovorí o celej rezerve, lebo 
dobrý hospodár si časť odloží, ale na čo má mať plnú banku, keď bude mať ľudí bez práce. 
Časť peňazí zainvestuje, pomôže a jednoducho prečká ťažké obdobie. To je všetko, čo chcel 
povedať. Poslanec Vook poukázal na rezervný fond s použitím na dofinancovanie rôznych 
projektov atď. Nikto však nerozpráva o 15 mil. eur sľúbených vládou v prípade úspor v rámci 
PSK. Vláda vyčlenila pre samosprávne kraje 20 mil. eur a PSK pribudlo 15 mil. eur. PSK je 
najväčší, najchudobnejší, s najväčšou nezamestnanosťou a dostane rovnako ako ostatné kraje. 
Chcel vedieť, čo bude so sumou 15 mil. eur a či sa niečo pripravuje, lebo tieto financie nevidel 
v rozpočte ani v úprave rozpočtu. Je to citlivá téma a možno by sa poslanci mali zamýšľať aj 
nad témou spomínanou poslancom Ferenčákom. Každý poslanec má rovnaký mandát a právo 
pýtať sa v priebehu zasadnutia na veci, ktoré mu nie sú jasné. Častokrát mnohé otázky nevedia 
zodpovedať ani predsedovia poslaneckých klubov. Predseda PSK Majerský uviedol, že 15 
mil. eur PSK nedostal, boli len prisľúbené, čiže nie sú ani rozpočtované. Na ministerstve 
financií sa zúčastnil rokovania priamo s ministrom financií s tým, že sa o nich uvažuje a mali 
by byť. Mal výhradu k nespravodlivému rozdeleniu, ak by každý kraj mal dostať 15 mil. eur, 
lebo každý má iný rozpočet, počet obyvateľov atď. Rozdelenie by malo byť v zmysle určitého 
percenta ako pri podielových daniach. Je to jeho pohľad na danú vec. Nevie, či to bude reálne. 
Po rokovaní SK8 prebehlo rokovanie s Úniou miest Slovenska a ZMOS, ktoré vyhodnocujú 
a analyzujú všetky požiadavky každej strany. Až po tejto analýze budú predložené definitívne 
čísla. Ani on nevie garantovať, či PSK vôbec dostane nejaké finančné prostriedky. Poslanci 
PSK a zároveň zástupcovia Únie miest Slovenska a ZMOS môžu potvrdiť jeho slová. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s článkom VII. bodom 8. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK     s c h v a ľ u j e   doplnenie a zmenu Výzvy 
pre región 2020 schválenej uznesením Zastupiteľstva PSK č. 392/2020 dňa 10. 2. 2020 
k Výzve pre región na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle 
VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK nasledovne: 
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- do Výzvy pre región sa dopĺňa v časti I. Charakteristika výzvy a programov, Program 1: 
Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, cieľ programu a znie takto: 
Realizácia projektov všeobecnej dopravnej infraštruktúry v súlade s Kostrovou sieťou 
cyklistických trás PSK (kapitálové výdavky).  
- Príprava projektových dokumentácií cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou PSK. 
- Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich cyklotrás v súlade s Kostrovou sieťou 

PSK. 
- Vytvorenie nových a modernizácia už existujúcich inteligentných „BikePoint“, 

cyklosčítače, a pod., v súlade s Kostrovou sieťou PSK. 
- Realizácia projektov verejnoprospešnej infraštruktúry bodov záujmu cestovného ruchu 

PSK, podpora pútnického turizmu. 
- vo Výzve pre región sa mení časť III. Podmienky výzvy a znie takto: 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Celková suma alokácie 
pre výzvu spolu  

3 200 000,00 € 

Termín na predloženie žiadosti 
Program 1 a Program 4 do 30. 6. 2020 
Program 2 a Program 3 do 31. 3. 2020 

Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie najneskôr september 2020 

Hlasovanie:    za: 51   proti: 0  zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 - Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky 
v PSK: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového 
riadenia Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu na schválenie Stratégiu rozvoja cyklodopravy 
a cykloturistiky v PSK vypracovanú na základe dokumentu prijatého vládou SR v roku 2013 
s názvom Národná stratégia rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR. Jej cieľom bola 
tvorba a aktualizácia strategických a plánovacích dokumentov integrujúcich cyklistickú 
dopravu a zabezpečujúcich trvalo udržateľnú mestskú mobilitu na regionálnej a lokálnej 
úrovni. Predkladaná stratégia bližšie špecifikuje aktuálny stav cyklistiky v PSK a budúce 
priority tohto regiónu. Umožňuje tak hospodárnejšie vynakladanie finančných prostriedkov. V 
návrhovej časti sú uvedené základné špecifikácie cyklistickej destinácie, cyklistického 
produktu, bikeparku, trail centra, bikepointu, ktoré v predchádzajúcich stratégiách na národnej 
a regionálnej úrovni absentovali. Táto stratégia je vynikajúca, má kvalitnú analýzu už 
existujúcich cyklotrás, kvalitu ich značenia a kategorizácie. Unikátom PSK je veľmi kvalitná 
metodická stránka. Ak si niekto chce pripraviť ďalšie trasy, má tu návod a postup 
predinvestičnej prípravy, projektovej prípravy, počas realizácie výstavby aj vo fáze užívania. 
Obsahuje princípy vedenia cyklistických trás ako je spôsob navrhovania cyklotrás, ich vedenie 
popri vodných tokoch a nádržiach, v chránených územiach, v lesnom prostredí, aj na 
existujúcich lesných a poľných cestách. Sú tu návrhy vozoviek, hierarchie cyklistických trás. 
V strategickej časti je uvedený prehľad 8 navrhovaných cyklistických destinácií PSK a návrh 
cykloproduktov. Ciele stratégie: 1) realizácia opatrení, ktoré zlepšia cyklistickú infraštruktúru 
a služby z hľadiska potrieb jej užívateľov v súlade so súčasnými svetovými trendmi; 2) 
realizácia opatrení, ktoré vytvoria podmienky pre budovanie moderných 
a konkurencieschopných regionálnych cyklistických destinácií PSK; 3) koordinácia činnosti 
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zainteresovaných cieľových skupín v PSK. Základným pilierom stratégie je kvalita cyklistickej 
infraštruktúry, komplexnosť služieb a komunikácia so zainteresovanými subjektmi. Odborné 
otázky poslancov môžu zodpovedať cyklokoordinátori za PSK a to V. Štupáková a Bc. M. 
Goga. 
Diskusia: 
Poslanec Paľa poďakoval tímu, ktorý pripravoval predloženú stratégiu, lebo je kľúčovou 
vecou budúcnosti cyklodopravy a cykloturizmu PSK. Vyzdvihol najmä prácu V. Štupákovej 
a Bc. M. Gogu, ktorí robia v teréne množstvo práce, každú jeho časť osobne prešli a zakreslili. 
Padli tu otázky poslancov o odchýlke 5 – 10 metrov. Projektové dokumentácie sú potrebné, aby 
sa tieto veci vychytali a smerovali správnymi koridormi. Stratégia obsahuje návody ako robiť 
cyklotrasy, na ktorých sa nachádzajú rôzne kultúrne pamiatky alebo prírodné úkazy. Je to 
materiál spracovaný vynikajúcim spôsobom, ktorý naozaj umožní realizáciu cyklotrás so 
stanovením finančného rámca a časového plánu. Keď v budúcnosti prídu peniaze, PSK bude 
pripravený reálne zrealizovať a uviesť do praxe tento projekt. Je potrebná kontinuita na 
kostrovej sieti a potom sa už len pridajú ďalšie cyklotrasy okolitých obcí. Poslanec Gašper 
úprimne poďakoval všetkým tvorcom tejto stratégie s návodmi, ktorá určite predstavovala 
obrovský kus práce. Je to nepochybne dobrá vec. Ale poukázal na to, či je dobré pridržiavať sa 
len kostrovej siete. Najdôležitejšie trasy v nej vytypované sú pre cykloturistov, ale podľa jeho 
názoru málo sa rešpektuje požiadavka, že z IROP alebo EÚ pôjdu do popredia projekty reálne 
stavané pre zamestnaných ľudí s riešením denných problémov a aj menší lokálny turizmus. 
Bolo by dobré nejakým dodatkom stanoviť zásady rozvrhnutia financií smerovaných na 
cyklotrasy, aby sa PSK nepridržiaval len kostrovej siete, lebo vybuduje kostrovú sieť vedenú 
odnikiaľ nikam, z Helsínk do Atén EuroVelo a nejakú kostrová sieť PSK. Nikomu nepomôže 
pri návšteve nejakých kultúrnych pamiatok alebo prírodných zdrojov. Bude to odstavenie 
malých od financovania a budovania týchto projektov. V budúcnosti by mal PSK hľadať nejaký 
kľúč s určením percenta financií na cyklotrasy kostrovej siete a potom na ďalšie cyklotrasy, 
koľko z nich bude určených na rekreáciu, turizmus a koľko z nich bude využitých na reálnu 
dopravu do práce, z práce a pod. Poslanec Bieľak poznamenal, že príprava predloženého 
materiálu prebiehala pomerne dlho a poďakoval za to, že vôbec vznikol. Je veľmi rozsiahly 
a spracovaný k nejakému stavu. Podľa ľudí zaoberajúcich sa oblasťou cyklodopravy 
a cykloturistiky obsahuje veci, ktoré sú dnes už v inom stave, lebo materiál bol spracovaný 
k nejakému času a stavu. Tento dokument sa bude priebežne aktualizovať. Raz ročne by ho 
mala aktualizovať komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu o nové už zrealizované 
úseky, pripravené úseky alebo nové poznatky. Pripomienky žiadané po lehote budú 
zapracované do najbližšej aktualizácie tohto materiálu, ktorý bude dokumentom, kým sa 
k nemu reálne nepripraví implementačný finančný mechanizmus. Je to kľúčová vec a tam sa 
možno otvorí otázka, či sa má v danej malej obci, ktorou prechádza napr. EuroVelo v dĺžke 5 
– 10 km, realizovať daná investícia, keď na to nemá peniaze. Na druhej strane, v prípade záujmu 
PSK aj SR, lebo EuroVelo je v podstate diaľnicou cyklotrás a malo by byť prioritou z inej 
pozície než z pozície danej obce, je tu mechanizmus s určením odkiaľ budú financie, aj kto 
bude investorom, kto pripraví a kto zrealizuje. Môže to byť aj  organizácia v pôsobnosti PSK, 
nemusí to byť konkrétna obec. Teda po schválení stratégie musí nasledovať finančný a 
implementačný mechanizmus. Najbližšou úlohou komisie aj spracovateľov je nájsť 
implementačný rámec a spôsob uvedenia do praxe. Dokument je teoretický, analytický, ale 
PSK ho potrebuje reálne presadiť. Poslanci sa zhodli na kostrovej sieti, ktorá teraz prechádza 
do stratégie, ale opäť to nie je uzavretý definitívny dokument. Je to podobné ako budovanie 
diaľnic a ciest I. triedy. Dnešná kostrová sieť zahŕňa EuroVelo a regionálne cyklotrasy, ktoré 
sú v podstate cestami I. triedy. Otázkou zostáva, či bude PSK budovať aj cesty II. a III. triedy 
alebo nejaké miestne komunikácie v podobe cyklotrás a cyklochodníkov alebo vybuduje 
základnú kostrovú sieť, ktorá je jeho prioritou a popri tom bude hľadať mechanizmus podpory 
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bočných menších trás. Najprv potrebuje vytvoriť hlavnú trasu z bodu A do bodu B. Kostrová 
sieť nepredstavuje presné trasovanie konkrétnych parciel a pozemkov, ale ide o spájanie 
konkrétnych obcí, miest a konkrétnych zaujímavých bodov. Už samotné trasovanie v danom 
území je vecou konkrétnej štúdie, projektu pre územné konanie a s tým súvisiacich ďalších 
krokov. Kostrová sieť v podstate definuje konkrétne mestá a obce, ale nehovorí o presnom 
trasovaní. Tento dokument treba podporiť, ale je potrebné myslieť aj na finančnú 
a implementačnú stránku a tú dopracovať v podobe doplňujúceho materiálu, ktorý bude 
následne možno súčasťou tohto veľkého dokumentu. Zároveň treba čo najviac motivovať tých 
malých, aby sa do tohto procesu pridali. Pokiaľ na to nemajú, v spolupráci s PSK nájdu 
mechanizmus celého nastavenia. Poslanec Gašper podporuje slová predrečníka. V minulých 
diskusiách o kostrovej sieti bola jej aktualizácia a zmena pomerne razantne zmietnutá zo stola, 
aby sa dokument nemenil a robilo sa ďalej. Na výjazdovom stretnutí predsedu PSK v okrese 
Poprad bola pomerne búrlivo pripomienkovaná kostrová sieť a požadované úpravy zaslané 
v žiadosti, s ktorými sa ale nič nerobilo. Verí, že aktualizácia stratégie má zmysel, treba sa k nej 
vracať a upravovať tento dokument. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   Stratégiu rozvoja 
cyklodopravy a cykloturistiky v PSK. 
Hlasovanie:    za: 47   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
173/2019 zo dňa 4. 2. 2019: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, 
uviedol, že navrhovaná zmena spočíva v kontexte predmetného uznesenia, ktoré reagovalo na 
výzvu ministerstva školstva zo dňa 9. 11. 2018 na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách. 
Do tohto procesu sa zapojilo 12 gymnázií a na základe dopytu týchto škôl zastupiteľstvo vlastne 
schválilo 5 %-nú spoluúčasť v rámci oprávnených výdavkov tohto projektu. Vzhľadom na to, 
že pri predkladaní žiadosti týchto škôl nebolo možné presne zadefinovať bežné a kapitálové 
výdavky a nedalo sa presne predpokladať, ktoré výdavky ministerstvo školstva upraví, 
predkladá zastupiteľstvu nové uznesenie s vypustením tabuľkového prehľadu škôl z pôvodného 
materiálu a s počtom 10 škôl. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča zastupiteľstvu 
predložený návrh schváliť. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    m e n í    a   d o p ĺ ň a    uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 173/2019 zo dňa 4. 2. 2019 k Výzve MŠVVaŠ SR na predkladanie 
žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, 
finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03, nasledovne: 
v bode B. schvaľuje sa vypúšťa text:  
 „spolufinancovanie projektov škôl predložených na základe Výzvy MŠVVaŠ SR na 
predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, 
matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-
03, a to: 

1. Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné, 
2. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča, 
3. Gymnázium, Komenského 13, Lipany, 
4. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad, 
5. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov 
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6. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov, 
7. Gymnázium, Študentská 4, Snina, 
8. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa, 
9. Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov, 
10. Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník, 
11. Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou, 
12. Gymnázium, Hviezdoslavova 20, Kežmarok 

s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu.“ 

a nahrádza sa textom v doplnených bodoch B. 1., B. 2., B. 3. v znení:  
B. 1. spolufinancovanie projektov škôl predložených na základe Výzvy MŠVVaŠ SR na 
predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, 
matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-
03, pre: 
                1. Gymnázium J. Francisciho-Rimavského, Kláštorská 37, Levoča 

  Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

SPOLU: 184 306 9 216  175 090 

BV/KV: Z toho BV: Z toho KV: Z toho BV: Z toho KV: Z toho BV: Z toho KV: 

BV/KV 168 486  15 820  8 425  791  160 061  15 029 

 

2. Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 

  
Celkové oprávnené výdavky                                   

v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

SPOLU: 279 994 14 000 265 994 

BV/KV: Z toho BV: Z toho KV: Z toho BV: Z toho KV: Z toho BV: Z toho KV: 

BV/KV 269 554  10 440 13 478 522 256 076  9 918  

 

 3. Gymnázium, Konštantínova 2, Prešov 

  Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

SPOLU: 230 198  11 511 218 687 

BV/KV: Z toho BV: Z toho KV: Z toho BV: Z toho KV: Z toho BV: Z toho KV: 

BV/KV 227 563  2 635  11 379  132  216 184  2 503 

 

4. Gymnázium duklianskych hrdinov, Komenského 16, Svidník 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených výdavkov 

v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

 BV  BV BV 

137 671  6 884  130 787 
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5. Gymnázium, Komenského 13, Lipany,  

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených výdavkov 

v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

 BV  BV BV 

159 969  7 999 151 970  
 

6. Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených výdavkov 

v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

BV BV BV 

298 593  14 930 283 663  

 

7. Gymnázium, Študentská 4, Snina 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených výdavkov 

v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

BV BV BV 

150 347  7 518  142 829  

 

8. Gymnázium Terézie Vansovej, 17. novembra 6, Stará Ľubovňa 

Celkové oprávnené výdavky                                 
v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

BV BV BV 

306 267  15 314  290 953  

 

9. Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

BV BV BV 

263 517  13 176  250 341 

 

10. Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera 88/3, Vranov nad Topľou 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 Spolufinancovanie  PSK                                                                   
5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

EŠIF + ŠR                                                           
95 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

BV BV BV 

191 829  9 592  182 237 

 

s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu. 
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B. 2. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov vyššie uvedených 
škôl vo výške cca 5 % z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov.  

  B. 3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
Hlasovanie:    za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 - Súhlas k nakladaniu akciovej spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., s nepeňažným vkladom: Ing. Gerdová, vedúca 
oddelenia správy majetku Úradu PSK, uviedla, že predmetom predkladaného návrhu je 
súhlas s nakladaním nepeňažného vkladu PSK vloženého do spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo, a. s., a to súhlas s predajom nehnuteľného majetku vo výlučnom vlastníctve 
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, Humenné, do vlastníctva 
VRANOVITAL, s. r. o., Vranov nad Topľou. Ide o budovu bývalého LDCH s pozemkami 
o celkovej výmere 3 586 m2 s príslušenstvom – ploty a vonkajšie úpravy. Odpredaj je 
navrhovaný za kúpnu cenu 305 000 eur. Návrh na uznesenie obsahuje podmienku, že finančné 
prostriedky získané z predaja nehnuteľností budú účelovo použité na technické zhodnotenie 
nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., do dvoch rokov od 
uzavretia kúpnej zmluvy. Komisia zdravotníctva a komisia správy majetku odporúčajú 
zastupiteľstvu udeliť súhlas na odpredaj tohto nehnuteľného majetku. 
Diskusia: 
Poslanec Hopta už roky zažíva v tomto zastupiteľstve doslova absurdnú situáciu. 
Zastupiteľstvo PSK v minulosti vložilo do akciovej spoločnosti svoje budovy ako vklad pre 
podnikanie v zdravotníctve. PSK je tam v menšine, prakticky nemá žiadne rozhodovacie práva 
a vždy ho môžu prehlasovať. Absurdná situácia spočíva v tom, že PSK dal ten majetok zdarma 
a teraz ho nemocnice vyhlasujú za nepotrebný a predávajú ho. Pýta sa, prečo neurobia 
obchodnú verejnú súťaž, aby sa mohli prihlásiť viacerí záujemcovia. Prečo po predaji 
predmetného majetku vloženého PSK zdarma, nemôžu byť získané finančné prostriedky 
vrátené do rozpočtu PSK s ich využitím v danom okrese napr. v oblasti kultúry, školstva a pod., 
ale zostávajú súkromnej finančnej skupine, aj keď tam má PSK v podstate podiel, ale 
s obmedzenými právomocami. Požiadal poslancov PSK, aby nehlasovali za preložený návrh, 
nech sa nanovo pripraví obchodná verejná súťaž. Potom je potrebné rokovať s nemocnicou, aby 
finančné prostriedky z tejto obchodnej verejnej súťaže smerovali do majetku PSK. Keď tam má 
PSK napr. 34 %-ný podiel, 34 % z tejto čiastky by malo patriť PSK. Roky sa predáva 
prebytočný majetok nemocníc v Humennom, Svidníku, Vranove nad Topľou a PSK z týchto 
predajov prakticky nič nemá. Poslanci dostávajú mailom rozličné trestné oznámenia týkajúce 
sa bývalých nemocníc PSK, preto by nemali v budúcnosti podporovať takéto veci. Poslanec 
Dupkala podporil slová predrečníka, lebo naozaj správny gazda domov donesie, nie z domu 
vynesie. Chápe, že v tejto veci nie je podstatný a potrebný pohľad tohto zastupiteľstva ani 
pohľad mesta, čo s tým chce alebo nechce robiť konkrétna nemocnica. Ako poslancovi PSK 
mu chýba v materiáli účel využitia predmetnej budovy po predaji tohto nehnuteľného majetku 
dotyčnej osobe. Či využitie a účel budú riešiť poslanci daného mesta? O cene môže a nemusí 
pochybovať, nie je znalcom. PSK by si mal držať majetok doma, nie sa ho zbavovať spôsobom, 
ktorý spomínal poslanec Hopta. Poslanec Ragan vyslovil názor priamo mesta a okresu Vranov 
nad Topľou. Ide o dlhodobo chátrajúcu, nevyužiteľnú nehnuteľnosť. Nemocnica nemá záujem 
investovať do tejto budovy. Podľa predloženého návrhu to chápe tak, že ani PSK nemá záujem 
do nej investovať a má iné priority. V súvislosti s pandémiou a ekonomickými dopadmi ani 
mesto nebude mať záujem investovať do tejto nehnuteľnosti kvôli nedostatku finančných 
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prostriedkov na investície do tejto nehnuteľnosti v najbližších rokoch. Nie je to prvý majetok, 
s ktorým sa takto nakladá v rámci kraja a možno by bolo potrebné zvážiť niektoré majetky. Ako 
primátor mesta Vranov nad Topľou musí povedať, že je už potrebné s touto nehnuteľnosťou 
niečo urobiť, či už to bude súkromná spoločnosť alebo PSK a zrekonštruovať tento objekt, aby 
nechátral a slúžil občanom. Ide o súkromnú spoločnosť, ktorá má záujem využiť túto budovu 
na zdravotnícke služby pre seniorov a ubytovacie služby pre seniorov. Požiadal zastupiteľstvo 
o podporu tohto odpredaja. Tento objekt bol dlhodobo ponúkaný na predaj, jeho cena sa časom 
znížila. Bola možnosť jeho odkúpenia a nejakého riešenia zo strany PSK alebo iných inštitúcií. 
Až teraz sa našiel niekto, kto chce tento objekt zrekonštruovať a využívať. Mestu nevadí, že je 
to súkromná spoločnosť. Požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého návrhu. Podľa slov 
poslanca Janigu by mal PSK naozaj zvážiť plusy a mínusy zotrvania v tejto 
spoločnosti, prehodnotiť účasť v nej a radšej sa vzdať svojho podielu vysporiadaním, predajom 
alebo iným spôsobom, lebo aj tak nemá vplyv na fungovanie spoločnosti. Podpredseda PSK 
Jakubov poukázal na návrh uznesenia, kde sa hovorí, že výťažok z predaja sa prakticky vráti 
do Vranovskej nemocnice, a. s. Je súčasťou Prešovského zdravotníctva, a. s. a 300 000 eur je 
celkom pekná finančná investícia na modernizáciu a rozvoj Vranovskej nemocnice, a. s. 
Investori, ktorí plánujú túto budovu kúpiť, potom ju zrekonštruovať a prevádzkovať, pracujú 
dlhé roky vo Vranove a záleží im na kvalite a úrovni zdravotnej starostlivosti v tomto meste. 
Sú naozaj garanciou toho, že ďalšie fungovanie tohto zariadenia bude v súlade s ich zámerom. 
Predseda PSK Majerský požiadal o vysvetlenie aj vedúcu odboru zdravotníctva. JUDr. 
Budziňákovú, MBA, v prvom rade teší zhoda v účele využitia tejto stavby a že s ňou treba 
niečo robiť, lebo budova chátra už od roku 2012. Polovica z nej je takmer vyrabovaná, druhá 
polovica je temperovaná, ale jej udržiavanie stojí nejaké finančné prostriedky. Zhoda je aj 
v spôsobe využitia, teda poslanci by súhlasili s lôžkami následnej zdravotnej starostlivosti 
prípadne so sociálnymi lôžkami. Budúcnosť je naozaj v tom, že rozdiel medzi sociálnymi 
lôžkami a lôžkami dlhodobej starostlivosti o pacientov sa postupne bude stierať a v rámci 
jedného zariadenia budú možno obidve skupiny pacientov. Teda účel kupujúceho predložený 
v návrhu je paliatívna zdravotná starostlivosť. To znamená terminálne štádiá ťažko zdravotne 
postihnutých. Otázkou pre poslancov je, či sú pripravení vyčleniť v prípade, že by si vedel PSK 
získať túto budovu do majetku, finančné prostriedky na jej rekonštrukciu približne v sume 1,5 
mil. eur a či sú ochotní vyčleniť finančné prostriedky na prevádzkovanie sociálneho zariadenia 
pod hlavičkou PSK.  S predsedom PSK túto tému otvorili na Valnom zhromaždení Prešovského 
zdravotníctva, a. s., pred zástupcom spoločnosti Svet zdravia a pýtali sa na priechodnú možnosť 
zahlasovania na valnom zhromaždení, keďže majú 2/3 hlasov, aby PSK nadobudol predmetnú 
budovu do vlastníctva bezplatne. Odpoveď bola veľmi vyhýbavá s tým, že predaj je inzerovaný 
a pokiaľ by sa našiel reálny kupec za reálne peniaze vo výške trhovej ceny, privítali by predaj, 
lebo peniaze budú investované späť do nehnuteľností vo vlastníctve Prešovského zdravotníctva, 
a. s. a na technické zhodnotenie týchto nehnuteľností. V prípade, že sa poslanci rozhodnú 
nehlasovať za predložený návrh, privítala by iný poslanecký návrh, aby táto budova opäť 
nestála. Je tu riziko, že PSK má len 30 % hlasov. Bez súhlasu partnera jednoducho túto budovu 
iným spôsobom ťažko použije. Predseda PSK Majerský dodal, že inými slovami povedané, 
zámer vzniku oddelenia dlhodobo chorých by bolo bez investície PSK. V prípade, že by to 
chcel realizovať PSK, stojí na tenkom ľade, lebo nevie či bude zhoda vo valnej hromade a musel 
by investovať minimálne 1,5 mil. eur na rekonštrukciu a ďalšie financie na prevádzku. Jeho 
pohľad je ten, že ak má mať PSK niečo hneď rýchlo realizované,  k čomu smeruje tento zámer 
s predloženým uznesením, nech sa to radšej zrealizuje takým spôsobom bez ďalšej investície 
do tohto zariadenia. Poslanec Janiga reagoval tým, že budovy sú predsa vlastníctvom 
Prešovského zdravotníctva, a. s. a nie PSK, ktoré do nich investovať vlastne nemôže bez 
súhlasu spoločnosti. Ak PSK nemá väčšinu ale 2/3, či dá alebo nedá súhlas a oni sa rozhodnú 
predať, tak to aj tak predajú, lebo to nie je majetok PSK, ale majetok Prešovského zdravotníctva, 
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a. s. JUDr. Budziňáková, MBA, potvrdila, že bez PSK tento majetok nepredajú. Poslanec 
Janiga chcel vedieť, na základe čoho to nemôžu predať. Predseda PSK Majerský odpovedal, 
že podľa dohody valnej hromady, môžu to predať na základe hlasovania. JUDr. Budziňáková, 
MBA, dodala, že je to uvedené v odôvodnení návrhu. V zmysle stanov spoločnosti Prešovské 
zdravotníctvo sa na prevody vlastníctva nehnuteľného majetku vyžaduje predchádzajúci súhlas 
valného zhromaždenia a predseda PSK je viazaný uznesením zastupiteľstva pri hlasovaní na 
valnom zhromaždení. Podľa slov poslanca Hoptu sa tu rozpráva o tom, že PSK to nebude nič 
stáť, ale štátne alebo verejnoprávne sociálne zariadenie je oveľa lacnejšie ako súkromné, ktoré 
je niekedy až dvojnásobne drahšie. PSK si musí uvedomiť skutočnosť, že z tohto predaja 
nebude mať nič. Nemocnica vo vlastníctve finančnej skupiny Penta dostane 305 000 eur 
z predaja, ktoré pôjdu do spoločnosti, kde má väčšinu. PSK z toho nebude mať ani tých 34 %, 
ktoré by mohol použiť na opravu školy, cesty, chodníkov alebo kultúrneho zariadenia. Pritom 
ide o dve podpivničené trojposchodové budovy s pozemkami o výmere 3 586 m2. V Prešove 
stojí nový trojizbový byt 150 000 eur. Nepáči sa mu to preto, že naši otcovia a dedovia tento 
majetok budovali, PSK to zdarma niekomu odovzdal, ten to predá, ale peniaze nechá sebe. Je 
to na hlavu postavené. Bolo by férové, keby povedali, že tieto budovy nepotrebujú, užívali ich 
zdarma, nech si ich predá PSK a použije peniaze. Keď pôjdu finančné prostriedky do 
nemocnice, znamená to, do súkromnej nemocnice, do súkromných rúk. Spýtal sa vedúcej 
odboru zdravotníctva, či bude predložené nejaké uznesenie o použití finančných prostriedkov 
výlučne iba na zdravotnícke a sociálne účely. Bude tak formulované dnešné uznesenie? 
Pripomenul predaj nádhernej veľkej budovy Vihorlatského osvetového strediska v Humennom 
v sume 180 000 eur s tým, že bývalý predseda PSK Chudík mu povedal, že kupujúcim je lekár 
a v žiadosti je napísané, že tam bude zdravotné stredisko. Dnes sa tam robia potraviny. Treba 
s tým urobiť konečne poriadok, lebo PSK vložil budovy v hodnote 850 – 900 mil. Sk, tie sa 
teraz predávajú a PSK dáva len súhlas s odpredajom, ale z predaja jednoducho nemá nič. Keby 
finančná skupina tejto nemocnice bola férová, aspoň symbolicky z kúpnej ceny by dala PSK 
finančné prostriedky podľa percent v tejto akciovej spoločnosti. Ale potrebujú len súhlas, čiže 
odsúhlasenie tohto predaja zastupiteľstvom a finančné prostriedky si zoberú. Poslanci PSK by 
mali ochraňovať majetok PSK a nie ho rozpredávať alebo rozdávať zdarma. Nemá to žiadnu 
logiku a takých budov sa za uplynulé roky predalo veľa. Je to neférové a dokonca je 
presvedčený, že by sa tým mali zaoberať orgány prokuratúry a polície. JUDr. Budziňáková, 
MBA, by osobne bola najradšej, keby nemocnice vo Vranove, Svidníku a v Humennom boli 
dodnes v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Ale nie je to tak a túto situáciu musí rešpektovať. 
Jej ako zamestnancovi neprislúcha posudzovať uznesenia predošlých zastupiteľstiev, tak ako 
nebude hodnotiť uznesenia terajšieho zastupiteľstva. Upozornila na to, že podľa jej názoru 
výťažok z predaja zdravotníckych zariadení nemožno použiť v školstve, kultúre ani športe. 
VÚC dostal tieto nemocnice ako prenos kompetencií v roku 2002, je povinný zachovať účelové 
určenie a výnosy z predaja tohto majetku prípadne použiť naďalej v zdravotníctve. Predseda 
PSK Majerský dodal, že je to tak. Podpredseda PSK Bizovský uviedol, že zastupiteľstvo sa 
často vracia k nemocniciam a týmto majetkovým prevodom. Je poslancom od vzniku PSK. V 
prvom a druhom volebnom období sa robil poriadok so zdravotníckymi zariadeniami. 
Z pôsobnosti PSK ako prvá odišla Nemocnica v Poprade a bola vytvorená štátna akciová 
spoločnosť. V prvom volebnom období ešte mesto Levoča dostalo levočskú nemocnicu a Stará 
Ľubovňa vytvorila neziskovú organizáciu (70 % VÚC a 30 % mesto Stará Ľubovňa). V druhom 
volebnom období prešli tie tri nešťastné transakcie. Najskôr to bola jedna finančná skupina, 
ktorá ich potom odstúpila, alebo predala druhej finančnej skupine. Taká je skutočnosť a nevie, 
či je zvratná. Treba rozprávať o tom, čo vlastne teraz chcú robiť noví majitelia v okrese Vranov 
nad Topľou po odsúhlasení zastupiteľstvom. Ide o paliatívnu starostlivosť, ktorá v kraji úplne 
zlyháva. Ľuďom sa predlžuje vek, je tu snaha o zlepšenie kvality života, modernizuje sa 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ľudia sa dožívajú vyššieho života, ale jeho kvalita po 
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liečbe už nie je taká, aká by mala byť. Napr. pri nahlásení cievnej príhody je pacient sledovaný 
od prvého nahlásenia krajským operačným strediskom, lekári ho čakajú na CT zariadení a hneď 
po určení diagnózy je stanovená liečba. Pacient je 7 dní na akútnom lôžku, potom 15 – 16 dní 
na oddelení dlhodobo chorých, viac zdravotné poisťovne nehradia. Nedá sa spraviť služba pre 
klienta - pacienta a rodinu, že ho v nemocnici podržia 3 – 4 mesiace, lebo je to za tie isté peniaze 
a prevádzky by sa nedali udržať. Chýba ďalšia následná starostlivosť. Okresy Bardejov 
a Kežmarok to majú nejakým spôsobom vyriešené, ale v ostatných okresoch je to len súboj 
zdravotníckych pracovníkov s rodinnými príslušníkmi. Preto úplne podporuje myšlienku 
vytvorenia paliatívneho zariadenia v okrese Vranov nad Topľou v nevyužitých priestoroch. 
Keď tento návrh zastupiteľstvo schváli, pôjde sa osobne pozrieť na projekt a činnosť, lebo to 
isté plánuje spraviť v Nemocnici v Starej Ľubovni. Aby sa nemusel učiť na vlastných chybách, 
rád sa stretne s ľuďmi, ktorí to vedia spraviť. Poslanci PSK majú chrániť a zveľaďovať majetok 
PSK, aby neskončil v nesprávnych rukách, ale tiež majú vytvárať podmienky pre lepší život 
obyvateľov PSK. Treba sa postarať o človeka aj v záverečnej fáze života a práve to zlyháva. 
Poslancov PSK budú ľudia hodnotiť aj za otvorenie takýchto zariadení v PSK. Plne podporuje 
túto vec, lebo PSK získa činnosť v podstate zdarma. Podľa zmlúv by peniaze do PSK aj tak 
nemohli prísť, ale je ešte šanca, že prídu do zdravotníckeho zariadenia, kde môže tých 300 000 
eur poslúžiť na skvalitnenie akútnej zdravotnej starostlivosti. Plne podporuje tento projekt, aj 
keď všetko, čo sa udialo predtým, nie je v súlade s jeho víziou, lebo nemocnica v Starej 
Ľubovni išla inou cestou. Vzhľadom na súčasnú situáciu by zastupiteľstvo malo podporiť 
predložený návrh a dať možnosť vybudovaniu zariadenia paliatívnej starostlivosti s kontrolou 
sledovania finančných prostriedkov na poskytovanie akútnej starostlivosti v tomto regióne. 
Poslanec Hopta má s predrečníkom na určité veci rozdielne názory, ale tak to má byť. 
V predloženom uznesení mu niečo chýba. Získanú sumu od kupujúceho, mimochodom firmy 
vzniknutej 22. 1., má možnosť nemocnica použiť až do dvoch rokov, dovtedy má k dispozícii 
305 000 eur. Nikde v uznesení nie je uvedené, že kupec tohto majetku ho musí použiť na 
zriadenie sociálneho alebo zdravotníckeho zariadenia. Poslanec Makatúra si veľmi dobre 
pamätá 1. volebné obdobie. PSK prebral Vranovskú nemocnicu, a. s., v miliónových stratách. 
V 2. – 3.  volebnom období, keď vzniklo Prešovské zdravotníctvo, a. s., nebol poslancom PSK. 
Ako člen Dozornej rady Vranovskej nemocnice, a. s., potvrdil, že nemocnica nechce investovať 
do tejto nehnuteľnosti. Mesto Vranov nad Topľou sa takejto investície bojí. Táto budova 
potrebuje rekonštrukciu, je rozkrádaná, nemá z nej úžitok nemocnica, obyvatelia žijúci 
v okrese, ani PSK. Ak je niekto podľa znaleckého posudku ochotný zaplatiť za túto budovu, 
môžu to posúdiť poslanci PSK v dozornej rade, lebo dozorným radám jednotlivých nemocníc 
so zástupcami PSK je každoročne predkladaný plán činnosti a plán nákupov a investícií. PSK 
by si mal v uznesení ošetriť, prípadne cez Prešovské zdravotníctvo, a. s., že ak niekto kúpi túto 
budovu, aby naďalej zabezpečil účel zdravotnej alebo sociálnej starostlivosti. Poslanci PSK za 
okres Vranov nad Topľou by mali ustrážiť, aby tieto finančné prostriedky išli do Vranovskej 
nemocnice, a. s. Budova chátra, neslúži obyvateľom okresu, nemá o ňu záujem PSK ani mesto, 
ak bude v nej zabezpečená zdravotná a sociálna starostlivosť, súhlasí s týmto predajom. 
Poslanec Damankoš dodal, že PSK prevzal Vranovskú nemocnicu, a. s., od štátu s dlhmi. 
Potom sa tu urobila nejaká vec, ktorá sa poslancom nepáči a teraz je situácia, keď poslanci 
súhlasia s tým, že nejdú na tom zarábať, lebo na tom zarábať nemôžu. Podstatné je preňho, či 
klient dostane službu, ktorú zjavne potrebuje a v danom regióne ju nemá. Poslanci Hopta 
a Makatúra by mali navrhnúť uznesenie, ktorým by sa zaoberala návrhová komisia, aby 
zastupiteľstvo zaviazalo poskytovateľa naďalej vykonávať zdravotnícku službu. Teraz asi nie 
je priestor na to, aby zastupiteľstvo na ďalších zasadnutiach schvaľovalo investície v sume 
500 000 alebo 1 mil. eur. Jednoducho ani táto samospráva nemá zdroje na financovanie tejto 
nehnuteľnosti. Poslanec Bochňa na jednej strane plne podporuje názor podpredsedu PSK 
Bizovského, že PSK potrebuje paliatívnu starostlivosť so zabezpečením všetkých úloh, ktoré 
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má. Na strane druhej sa zamýšľa nad tým, či PSK počas 2 a pol roka a v podstate aj dlhšie 
nepotláča len príznaky a nerieši chorobu, ktorú zdedil a bolo by potrebné sa ňou začať zaoberať. 
Začína nadobúdať presvedčenie, že úloha PSK v Prešovskom zdravotníctve, a. s., je úplne 
zbytočná a je tam naozaj len štatistom, z ktorého si niekto robí srandu. Preto navrhuje vedeniu 
PSK aj Zastupiteľstvu PSK, aby sa začalo zaoberať otázkou odkúpenia zvyšných percent 
podielu, aby bol naozaj rovnocenným partnerom, alebo odpredaja podielu PSK, aby získal 
aspoň nejaké peniaze, pretože za 2 a pol roka mu pretiekli pomedzi prsty naozaj milióny eur. 
Poslanec Vook si vypočul rôzne názory. O tejto téme sa hovorilo na predsedníctve aj Rade 
PSK. Zdravotné lôžka sú potrebné tak vo Vranove, ako aj v každom okresnom meste. Z tejto 
diskusie sa dozvedel aj o vyčlenení sociálnych lôžok. Ak sa doteraz rozprávalo len o vzniku 
zdravotných lôžok, prečo sa momentálne rozpráva o vzniku zdravotných aj sociálnych lôžok? 
To ho zaujíma, lebo celý čas boli témou len zdravotné lôžka pre dlhodobo chorých a nie 
sociálne lôžka. Poslanec Dupkala je novým poslancom a nemá morálne ani odborné právo 
hodnotiť 1. – 3. volebné obdobie, ale má právo pýtať sa. Kľudne sa môže stať, že o 2 – 3 roky 
budú v tejto budove byty, keď zastupiteľstvo schváli uznesenie v predloženom znení. Nemôže 
a nechce vstupovať do svedomia nikoho v tejto miestnosti, ani to nikdy neurobí. Verí úprimným 
slovám poslanca Ragana, primátora mesta Vranov nad Topľou, o stave mesta aj poslanca 
Makatúru, verí predsedníckemu stolu, ale ak sa to má urobiť s dôverou, tak to musí byť 
zakotvené čierne na bielom nie spôsobom, že potom sa to dohodne. Nevie, ako stojí mesto 
Vranov nad Topľou so sociálnymi nájomnými bytmi a či by to nepomohlo. Keď to je ziskové 
pre nejakého súkromníka, nemôže to byť dobré aj pre PSK? Poslanec Ragan poukázal na dlhú 
diskusiu vyplývajúcu z celkového systému nakladania s majetkom zdravotníctva v PSK. 
Predmetný objekt vo Vranove nad Topľou už veľa rokov chátra a je potrebné s ním niečo 
urobiť. Je tu alternatíva vzniku moderného lekárskeho zariadenia, možno aj sociálneho. Určite 
tam nevzniknú byty. Tento objekt sa nachádza v okolí rómskeho etnika. Je oplotený, aj napriek 
tomu dochádza k jeho rozkrádaniu. Musí zostať oplotený, aj keď tam vznikne zdravotnícke 
alebo sociálne zariadenie. O byty v tejto časti mesta by nikto nemal záujem. Mesto tam nedávno 
postavilo bytovku a má problém s obsadením bytov. Budova je predurčená na zdravotnícke 
alebo sociálne zariadenie, alebo kombináciu týchto dvoch zariadení, ktoré v meste chýbajú 
a mesto ich bude potrebovať vzhľadom na starnutie populácie. Požiadal zastupiteľstvo, aby 
počúvalo poslancov PSK okresu Vranov nad Topľou a podporilo predložený návrh. Požiadal 
poslanca Hoptu, aby rešpektoval názor poslancov okresu Vranov nad Topľou. Poslanec Hopta 
bude hlasovať proti už len z princípu, že PSK im to dal zdarma, teraz to predajú a peniaze 
zoberú pre seba. Požiadal poslancov o predloženie pozmeňovacieho návrhu, aby bol v zmluve 
zakotvený účel využitia budovy výlučne na zdravotné a sociálne účely, pretože on bude 
hlasovať proti, lebo to nemá logiku.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení    s ú h l a s í    s predajom nehnuteľného majetku 
z výlučného vlastníctva spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., so sídlom Nemocničná 
7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, zapísaného na LV č. 1376  v k. ú. Vranov nad 
Topľou, a to: 
a) pozemky registra CKN: 

- parcelné číslo 2565/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 349 m2 

- parcelné číslo 2565/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1666 m2 

- parcelné číslo 2570/5, ostatná plocha o výmere 529 m2 

- parcelné číslo 2573, zastavané plochy a nádvoria o výmere 375 m2 

- parcelné číslo 2572, zastavané plochy a nádvoria o výmere 386 m2 

- parcelné číslo 2565/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2 
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b) stavby: 
- súpisné číslo 670, liečebňa, postavená na pozemku registra CKN parcelné číslo 2565/7 a 2572 
- súpisné číslo 671, budova, postavená na pozemku registra CKN parcelné číslo 2573 

c) príslušenstvo: ploty a vonkajšie úpravy 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 3586 m2. 
do vlastníctva kupujúceho - VRANOVITAL, s. r. o., M. R. Štefánika 2673/212/A, 093 01 
Vranov nad Topľou,  IČO: 52 892 379, za kúpnu cenu 305.000,00 €. 
Finančné prostriedky získané predajom nehnuteľného majetku budú účelovo použité na 
technické zhodnotenie nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., 
Nemocničná 7, 066 01 Humenné, IČO: 46 758 054, ktoré spoločnosť Vranovská nemocnica, a. 
s., M. R. Štefánika 187/177, 093 27 Vranov nad Topľou, využíva pri poskytovaní zdravotnej 
starostlivosti do dvoch rokov od uzavretia kúpnej zmluvy. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku  stanovená odborným posudkom č. 21/2020 zo dňa 
12. 02. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Kačmárom, v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 292.198,36 €, z toho 
stavby 215.848,15 €, pozemky 40.619,15 € (pri cene 12,65 €/m2), ploty a vonkajšie úpravy 
5.455,87 €. 
Hlasovanie:    za: 43   proti: 1  zdržalo sa: 5  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10A - Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predstavila prevod pozemkov 
pre stavbu III/3440 Prešov – most Sekčov v katastrálnom území Prešov z vlastníctva 
predávajúceho mesta Prešov do vlastníctva kupujúceho PSK. Predmetom prevodu je 7 
pozemkov o celkovej výmere 836 m2 za kúpnu cenu 7 eur pri cene 1 euro za pozemok. PSK je 
investorom predmetnej stavby, stavebníkom SÚC PSK. Na stavbu bolo príslušným stavebným 
úradom vydané rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 16. 1. 2018, ktoré nadobudlo 
právoplatnosť dňa 23. 2. 2018. PSK spoločne s mestom Prešov majú záujem 
o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pre plánovanú stavbu, čo bolo dohodnuté 
v dohode o spoločnom postupe s určením základných princípov spoločného postupu 
investičnej prípravy pre zabezpečenie majetkovoprávneho vysporiadania stavby. Záber 
pozemkov bol určený na podklade dokumentácie pre stavebné povolenie a stanovený 
spracovanými geometrickými plánmi. PSK nadobudnutý majetok uvedený v uznesení zveruje 
do správy SÚC PSK, ktorá súhlasí s prevzatím majetku do správy. Zverený majetok je účelovo 
určený na zabezpečenie úloh preberajúceho v rámci predmetu jeho činnosti alebo v súvislosti 
s ním. Komisia dopravy aj komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu schváliť prevod 
predmetného nehnuteľného majetku. 
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 – Mesto Prešov, Hlavná 73, 
080 01 Prešov, IČO: 00 327 646, zapísaného na LV 6492, k. ú. Prešov, a to: 
pozemky registra C KN:   
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- parcelné číslo  14835/38, orná pôda o výmere 203 m2  
- parcelné číslo  14835/87, orná pôda o výmere 12 m2 
- parcelné číslo  14835/235, orná pôda o výmere 2 m2 
- parcelné číslo  14835/238, orná pôda o výmere 50 m2 , 
- parcelné číslo  14835/239, orná pôda o výmere 140 m2,  
- parcelné číslo  14835/240, orná pôda o  výmere  307 m2, 
- parcelné číslo  14838/6,  zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2  
Ťarchy:  
Vecné bremeno - právo prechodu pešo a prejazdu motor. vozidiel každého vlastníka nehn. parc.KN 
14835/235 po parc. KN 14835/73,KN 14835/59-V 4853/2007;834/20 GP 118/2017 /G1-11/2020/ - číslo 
zmeny 1228/20. 
Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 836 m2. 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 7,00 € (7 pozemkov 
pri cene 1,00 € za pozemok). 
Hlasovanie:    za: 44   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10B - Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predkladá návrh odpredaja 
časti miestnej komunikácie v katastrálnom území Poloma a pozemkov pod úsekom cesty 
III/3172 o celkovej výmere 601 m2 bez tiarch z vlastníctva obce Poloma do vlastníctva PSK, 
ktorý tento majetok zveruje do správy SÚC PSK za podmienky, že Ministerstvo dopravy 
a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému 
úseku pozemnej komunikácie. Nehnuteľnosti sa predávajú za kúpnu cenu 4 eurá, z toho úsek 
za 1 euro a 3 pozemky za cenu 3 eurá. Úsek komunikácie je v dobrom technickom stave 
o priemernej šírke vozovky 6 metrov. Vedie po ňom hromadná autobusová doprava a nachádza 
sa v intraviláne obce Poloma. Jeho zaradením do kategórie ciest III. triedy sa zároveň zvýši 
bezpečnosť a obslužnosť zastavaného územia obce. SÚC PSK súhlasí s prevzatím tohto 
majetku do správy. Bude slúžiť na zabezpečenie úloh v rámci predmetu jeho činnosti alebo 
v súvislosti s ním. Komisia dopravy aj komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu 
schváliť prevod predmetného nehnuteľného majetku. 
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 vo vlastníctve obce Poloma k časti miestnej komunikácie 
nachádzajúcej sa v k. ú. Poloma z výlučného vlastníctva predávajúceho – Obec Poloma, Poloma 
120, 082 73 Šarišské Dravce, IČO: 00327638, a to: 
a)  časti miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3172 v k ú. Poloma, okres Sabinov, v dĺžke cca 

0,100 km od terajšieho koncového uzlového bodu 2743A03400 
b)  súvisiacich pozemkov nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode a) 

zapísaných na LV 587, a to: 
parciel registra C KN : 
- parcelné číslo  653/4, zastavaná plocha o výmere 121 m2 ,  
- parcelné číslo  659/12, zastavaná plocha o výmere 88 m2 ,  
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- parcelné číslo  659/13, zastavaná plocha o výmere 392 m2 ,  
ťarchy: bez zápisu, spoluvlastnícky podiel: 1/1 
za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní cestnej 
siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu uvedenému 
v bode a). 
Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 601 m2. 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 4,00 € (3 pozemky 
pri cene 1,00 € za pozemok a úsek časti komunikácie za 1,00 €). 
Hlasovanie:    za: 45   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 - Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v 
rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy SOŠ Svit“: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, 
predkladá prvé dofinancovanie predmetnej stavby, ďalšie budú predložené na júnovom 
zasadnutí. V súčasnosti ide o predĺženie mandátnej zmluvy na výkon stavebného dozoru pre 
spoločnosť RI-PEX, s. r. o. Mandátna zmluva bola podpísaná na dobu určitú 12 mesiacov 
a výkon stavebného dozoru skončil dňa 30. 4. 2020. Riadiaci resp. sprostredkovateľský orgán 
SIA bol požiadaný o predloženie všetkých aktivít projektu aj aktivít k výstavbe. Pre pandémiu 
bola predložená žiadosť o predĺženie výstavby do 31. 8. 2020. Od 1. 5. do tohto dátumu je nutné 
predložiť aj výkon stavebného dozoru a mandátnu zmluvu. Cena 5 128 eur bola prepočítaná 
ako alikvótna čiastka oproti pôvodnej mandátnej zmluve.    
Diskusia:  
Poslankyňa Schlosserová uviedla, že priebeh a stav situácie na SOŠ polygrafickej J. A. Baťu 
vo Svite v rámci projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“ bol 
podrobnejšie rozobraný na Rade PSK. Keďže boli prijaté isté opatrenia, nebude ich rozoberať 
na dnešnom zasadnutí. Požiadala, aby poslanci PSK, ktorí sú v rade tejto školy, boli prizývaní 
na kontrolné dni. Predseda PSK Majerský s tým súhlasí. Ing. Benes potvrdil, že to nie je 
problém.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej 
náročnosti budovy SOŠ Svit“ - výkon stavebného dozoru  v celkovom objeme  5 128 eur 
s DPH. 
Hlasovanie:    za: 42   proti: 0  zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 - Zmeny v usporiadaní cestnej siete v rámci PSK – 
zámer zaradenia významných komunikácií do vlastníctva PSK: 
Podľa slov Ing. Galajdu, povereného vedením odboru dopravy Úradu PSK, zámerom je 
zaradenie nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva obcí Bžany, Ždiar, Osturňa, Lučivná, 
Jezersko a to úsekov miestnych komunikácií ako účelových komunikácií do vlastníctva PSK. 
Vzhľadom na technické a stavebné parametre ich nie je možné zaradiť do siete ciest II. a III. 
triedy. Tento zámer je v súlade s Plánom udržateľnej mobility PSK. 
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Diskusia: 
Poslanec Hrabčák poukázal na materiál, kde je uvedené, že samotní vlastníci existujúcich 
komunikácií predložia relevantné doklady k vlastníctvu stavby – k ceste. Vzhľadom na právny 
systém je oddelený vzťah k pozemkom a stavbám stojacich na týchto pozemkoch. Spýtal sa na 
postup dokladovania vlastníckeho vzťahu k pozemkom, lebo väčšina ciest II. a III. vo 
vlastníctve PSK resp. správe SÚC PSK má nevysporiadané pozemky. Ak si predmetný 
pozemok zoberie do vlastníctva PSK, nemôže byť zahrnutý ani do cestnej siete II. a III. triedy 
vzhľadom na technické parametre, možno aj povrchový technický stav. Pri zmene vlastníka 
týchto úsekov ciest, potom môžu občania povedať, aby sa staral o túto cestu, lebo je vlastníkom 
a je povinný udržiavať tento majetok v dobrom technickom stave a PSK vzniknú ďalšie 
vynútené s tým súvisiace investície. Potom sa ozvú vlastníci pozemkov pod cestami, že obce 
nemali peniaze na vysporiadanie, ale PSK dostal cesty do vlastníctva, kúpil si predmetnú 
miestnu komunikáciu, mal by vysporiadať pozemky pod touto komunikáciou. Bude to 
relevantná požiadavky zo strany vlastníkov. Chcel vedieť, či pri prevode nehnuteľnosti do 
majetku PSK, okrem dokladovania vlastníckeho vzťahu k samotnej stavbe, bude potrebné 
a doriešené vysporiadanie pozemkov pod touto stavbou. Poslanec Benko dodal na odľahčenie, 
že poslanec Hrabčák asi pred rokom a pol spomínal, že ako futbalový  rozhodca by nemal 
rozprávať o výstavbe futbalového štadióna. Keď má poslanec Hrabčák vodičský preukaz nemal 
by rozprávať o komunikáciách vo vlastníctve PSK. Podpredseda PSK Jakubov poďakoval 
všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto materiálu, či už je to odbor dopravy, SÚC PSK, 
komisia dopravy. Ako poslanec PSK bojuje o komunikáciu Bžany – Valkov v okrese Stropkov 
už takmer 6 rokov. Zdôvodňuje to tým, že táto cesta má naozaj vysoký strategický význam, 
keďže vedie k „prešovskému moru“, ktoré v posledných mesiacoch výrazne vzrástlo na cene. 
Pretože ľudia z tohto regiónu budú v najbližšom letnom dovolenkovom období pravdepodobne 
oddychovať v domácich rekreačných zariadeniach a jedným z nich v tomto regióne je Domaša. 
Víta aj ďalšie predložené návrhy ako Bachledova dolina, Jezersko, Lopušná dolina. Osturňa. 
Podľa jeho názoru ide o veľmi dobrý materiál a požiadal zastupiteľstvo o jeho podporu. Takéto 
typy účelových komunikácií sú v PSK viaceré. Nebude ich  menovať, ale dôvod ich zaradenia 
medzi účelové komunikácie bol ten, že práve obce, ktoré ich vlastnili vo svojom katastrálnom 
území, nemali financie na ich dôkladnú modernizáciu a rekonštrukciu, alebo tam boli 
nevyriešené právnické a vlastnícke vzťahy. Ak má PSK záujem v týchto regiónoch podporiť 
rozvoj športu, regionálneho turizmu a možnosti relaxácie občanov PSK aj zahraničných 
návštevníkov, tieto cesty by mali byť účelovými komunikáciami. Zastupiteľstvo nerozhoduje 
o tom, že to tak bude, ale o tom, že je to zámer. Poslankyňa Pleštinská podporila slová 
predrečníka. Komisia dopravy má odborníkov pracujúcich na správe ciest. Keď komisia 
dopravy niečo spraví, malo by to zastupiteľstvo rešpektovať, lebo potom nie je potrebná a zo 
zastupiteľstva bude diskusný klub. V rámci cestnej siete PSK sa za 2 roky vybudovalo toľko, 
ako za predchádzajúcich 16 rokov. Je to viditeľné a dopraje každému okresnému mestu to, čo 
sa podarilo v Starej Ľubovni. Poslanec Hrabčák reagoval na predrečníkov. Komisia nemôže 
rozhodnúť ale odporúčať. Na rokovaní zastupiteľstva je priestor práve na diskusiu. Všetko 
ostatné sú kuloárne reči na nejakých komisiách, ktoré nemajú žiadnu právnu hodnotu týkajúcu 
sa tohto rokovania. Majú iba odporúčací charakter. Má vodičský preukaz a práve preto sa môže 
k tejto téme vyjadrovať. Nikto nespochybňuje dôležitosť tohto rozhodnutia, čiže dostať do 
majetku PSK tieto úseky ciest, hlavne keď počul podpredsedu PSK Jakubova podporujúceho 
predložený návrh, ktorý je znalý pomerov. Verí, že všetky ostatné úseky boli presne takýmto 
spôsobom komunikované s poslancami daných regiónov. Vo svojom vystúpení poukázal, aby 
pri riešení právneho vzťahu k stavbe bol doriešený aj právny vzťah k pozemkom, na ktorých sa 
nachádza táto líniová stavba. Nevie, v akom momentálnom stave sú majetkové pomery pod 
týmito úsekmi účelových ciest. Možno sú tam nejakí latentní vlastníci čakajúci na zmenu 
majetkových pomerov k samotnej líniovej stavbe na týchto pozemkoch. Tieto cesty 
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prechádzajú cez malé obce, ktoré nemajú peniaze na vysporiadanie a vlastníci pozemkov pod 
týmito líniovými stavbami to vedia. Ale pri zmene majetkových pomerov vlastníkom týchto 
stavieb resp. úsekov účelových ciest sa stane PSK, ktorý je partnerom s peniazmi a dostane sa 
do súdnych sporov kvôli vysporiadaniu. Požiadal vedenie PSK, aby sa pri riešení týchto úsekov 
účelových komunikácií neriešil len právny vzťah k samotnej stavbe – ceste ale aj k pozemkom 
so spoločným nadobudnutím stavby ako takej a pozemku ako takého. Spýtal sa predkladateľa 
materiálu, či aj s týmto sa uvažuje. Predseda PSK Majerský upozornil na schvaľovanie 
zámeru v predloženom materiáli, nie prevodu vlastníckeho práva. Poslanec Bieľak je 
z regiónu, kde sa nachádzajú 4 úseky týchto ciest. So starostami obcí komunikoval, určite je tu 
podpora s ich vedomím. Podstatnou vecou je zámer a k tomu, že PSK má niečo nadobudnúť do 
svojho vlastníctva, musí to nadobudnúť, lebo to bude v podstate vysporiadavať od danej obce 
alebo subjektu. Čiže otázka nielen stavby ale aj pozemku bude predmetom následných rokovaní 
a potom to príde do zastupiteľstva ako konkrétny prevod. Dnes dáva zastupiteľstvo poverenie 
SÚC PSK, aby mohla v tejto veci konať. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zámer prevodu 
nehnuteľného majetku 

1. z výlučného vlastníctva obce Bžany, Bžany 46, 090 33 Turany nad Ondavou, IČO: 
00330370, a to existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke cca 3,660 km v obci 
Bžany, okres Stropkov, od koncového uzlového bodu cesty III/3571 v smere 
do  rekreačnej oblasti Domaša – Valkov 

2. z výlučného vlastníctva obce Ždiar, Ždiar 202, 059 55 Ždiar, a to existujúci úsek 
miestnej komunikácie v dĺžke cca 0,935 km v obci Ždiar, okres Poprad, od odbočky 
z cesty I/66 po parkovisko a rampu, vedie k významnému stredisku – Bachledova dolina 

3. z výlučného vlastníctva obce Osturňa, Osturňa 153, 059 79 Osturňa, IČO: 00326453, 
a to existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke cca 8,830 km od odbočky I/66 za 
obcou Ždiar v smere do obce Osturňa, okres Poprad, okres Kežmarok 

4. z výlučného vlastníctva obce Lučivná, Hlavná 208/33, 059 31 Lučivná, IČO: 
00326356, a to existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke cca 2,290 km v obci 
Lučivná, okres Poprad, od odbočky z cesty I/18 v meste Svit v smere do Lopušnej doliny 
po odbočku k lyžiarskym vlekom, vedie k významnému lyžiarskemu stredisku – Lopušná 
dolina 

5. z výlučného vlastníctva obce Jezersko, Jezersko 17, 059 04 Jezersko, IČO: 00696285, 
a to existujúci úsek miestnej komunikácie v dĺžke cca 1,400 km v obci Jezersko, okres 
Kežmarok, od konečného uzlového bodu cesty III/3108, prechádzajúci intravilánom obce 
Jezersko v smere k hranici okresov Kežmarok - Poprad   

do výlučného vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Nám. mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 378 704 75,  ktorý zverí tento nehnuteľný majetok vyšpecifikovaný v bodoch 1 – 
5 ako účelové komunikácie do správy Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja 
so sídlom Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 379 368 59, za kumulatívneho splnenia týchto 
podmienok:   
a) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií predložia relevantné doklady 

preukazujúce vlastníctvo k stavbe – ceste, 
b) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií v prípade potreby geometricky 

odčlenia tieto úseky určené na prevod,  
c) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií zabezpečia ich odovzdanie 

nadobúdateľovi za 1,00 € celkom,  
d) v prípade splnenia podmienok a) až c) Zastupiteľstvo PSK schváli prevod nehnuteľného 

majetku vyšpecifikovaného v bodoch 1 – 5 formou kúpy za kúpnu cenu 1,00 € za každú 
pozemnú komunikáciu,    
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e) vlastníci existujúcich úsekov miestnych komunikácií berú na vedomie, že vykonávanie 
údržby týchto ciest bude zabezpečované až po vykonaní údržby ciest II. a III. triedy. 

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

K bodu 13A - Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré 
súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania 
majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie 
princípov ďalších spoločných postupov III/3622 Vranov nad 
Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18: Ing. 
Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, informoval prítomných, že 
v tomto prípade PSK zabezpečí prostredníctvom majetkového správcu dokumentáciu pre 
územné rozhodnutie na stavbu a mesto Vranov nad Topľou poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri 
majetkovoprávnom vysporiadaní. Predpokladaný rozsah zabratia pozemkov je cca 40 000 m2. 
Finančná hodnota výkupov by nemala byť vyššia ako 1,1 mil. eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona 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 
informatívnu správu o stave majetkovej a technickej prípravy stavebnej akcie s názvom  
„ III/3622 Vranov nad Topľou, severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ a 
o potrebe vyčleniť finančné prostriedky na výkupy pozemkov, ktoré majú byť dotknuté stavbou  
B .  s c h v aľu j e  
základné princípy vzájomnej spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom (za účasti 
majetkového správcu - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja) a mestom 
Vranov nad Topľou týkajúce sa investičnej prípravy stavby „ III/3622 Vranov nad Topľou, 
severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18“ ako podstatné náležitosti dohody 
o spolupráci v nasledovnom znení: 

a) Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom majetkového správcu zabezpečí 
dokumentáciu pre územné rozhodnutie na stavbu. Dokumentácia bude obsahovať 
podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých stavbou. 

b) Mesto Vranov nad Topľou poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri majetkovoprávnom 
vysporiadaní pozemkov.  

c) Mesto Vranov nad Topľou prevedie pozemky, ktoré sú alebo budú vo vlastníctve mesta, 
pre účely stavebného konania do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, a to 
odplatne za cenu stanovenú dohodou vo výške 1,00 € za pozemok ako prípad hodný 
osobitného zreteľa za predpokladu, že takýto prevod schváli aj príslušný orgán 
Prešovského samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou. 

d) Prešovský samosprávny kraj a mesto Vranov nad Topľou uzavrú medzi sebou, pre účel 
výstavby tejto investičnej akcie, dohodu o spolupráci. 

e) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja po vyčlenení finančných 
prostriedkov od Prešovského samosprávneho kraja zrealizuje stavbu.   

Hlasovanie:    za: 46   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 13B - Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov, ktoré 
súvisia s činnosťou SÚC PSK: Zabezpečenie financovania 
majetkovej prípravy vybraných stavebných akcií a určenie 
princípov ďalších spoločných postupov III/3832 Preložka cesty, 
obchvat osady Podskalka, mesto Humenné: Ing. Galajda, poverený 
vedením odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že PSK zabezpečí prostredníctvom 
majetkového správcu aktualizáciu dokumentácie pre stavebné povolenie stavby a mesto 
Humenné poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní. Predpokladaný 
rozsah zabratia pozemkov je cca 32 000 m2. Finančná hodnota výkupov by nemala byť vyššia 
ako 800 000 eur. 
Diskusia:  
Poslanec Babin poznamenal, že Humenné je 3. najväčším mestom PSK. Jeho občania čakajú 
buď na veľký alebo malý obchvat. Táto stavebná akcia je malým obchvatom, ktorý obíde 
rómsku osadu s počtom asi 1 500 obyvateľov, je tam nebezpečný stav. Občania mesta veľmi 
vítajú jeho realizáciu. Vďaka pochopeniu poslanca Benka, predsedu komisie územného 
plánovania,  ktorá rokovala v Humennom o ceste medzi mestom Humenné a Šíravou v dĺžke 
17 km. Tá by sa na polovicu skrátila a predmetný obchvat by hneď mohol nadväzovať na túto 
cestu. Požiadal zastupiteľstvo o podporu mesta Humenné a pomoc pri výstavbe tohto malého 
obchvatu. Poslankyňa Pleštinská ako predsedníčka komisie dopravy odporúča zastupiteľstvu 
schváliť tento návrh. Osobne videla túto nebezpečnú situáciu. Návrh je skvelý, treba ho 
podporiť. Poslanec Benko spomenul minuloročné výjazdové rokovanie komisie v Humennom. 
Bolo by potrebné zorganizovať stretnutie s  členmi komisie územného plánovania a vedením 
KSK s riešením výstavby tejto cesty, lebo cca 8 km patrí KSK. KSK by mal súhlasiť 
s realizáciou tejto cesty, ako spojenia okresu Humenné s Vínnym jazerom. Poslanec Mudry 
podporuje túto investíciu a aktivitu, ale chýbajú mu niektoré veci. Je poslancom mestského 
zastupiteľstva a členom mestskej rady, ktoré o takom materiáli vôbec nerokovalo. Nie je mu 
jasné, kto bude financovať pozemky a kto realizovať stavbu. Materiál neobsahuje ani finančné 
vyjadrenie a cenu stavby. Táto stavba je samozrejme potrebná, lebo na tomto miestam dochádza 
k častým kolíziám. Spýtal sa na vypracovaný projekt tejto stavebnej akcie. Ing. Galajda 
povedal, že teraz ide skôr o podporné stanovisko majetkového správcu SÚC PSK, aby mohla 
v tejto veci konať. Poslanec Hopta sa spýtal na časové hľadisko. Všetci poslanci okresu 
Humenné podporia túto stavebnú akciu a prijatým uznesením dajú obyvateľom strašne veľkú 
nádej, že sa výstavba tejto cesty bude realizovať. Spýtal sa, či mu vie niekto odpovedať na 
otázku, v akom čase môže byť táto stavba ukončená, alebo zastupiteľstvo teraz len schvaľuje 
zámer a stavba sa začne o 5 – 6 rokov. Vystriedalo sa už veľmi veľa vlád, ktoré v Humennom 
sľubovali veľký obchvat, potom sa proti tomu postavila obec Jasenov a bolo po ňom. 
Zastupiteľstvo schváli zámer, začnú práce na projektovej dokumentácii, ale aký je predbežný 
plán prác a kedy by táto stavba mohla byť ukončená, alebo kedy začne výstavba. Predseda 
PSK Majerský dodal, že tu už asi bude sedieť iné zastupiteľstvo. Sú to veci spomínané PaedDr. 
Slivkovou, PhD., že bez potrebných papierov PSK neurobí ďalší krok, preto musí prebehnúť 
tento proces. Poslanec Babin sa ako predseda komisie výstavby pri MsZ v Humennom 
zúčastnil týchto rokovaní, kde bolo prisľúbené majetkovoprávne vysporiadanie do roka s tým, 
že mesto Humenné začne ako prvé vzhľadom na 7 000 m2. Podľa slov predsedu PSK 
Majerského je najhoršie to, že Zastupiteľstvo PSK o tejto téme diskutuje dnes pred kamerami 
a už teraz budú niektorí ľudia nad tým špekulatívne rozmýšľať. Tento zámer už bol predložený 
zastupiteľstvu, ale musel byť trochu modifikovaný. Nechce hovoriť veľa. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona 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  
informatívnu správu o stave majetkovej a technickej prípravy stavebnej akcie s názvom  
„ III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“ a o potrebe vyčleniť 
finančné prostriedky na výkupy pozemkov, ktoré majú byť dotknuté stavbou 

B /  s c h v aľ u j e  
základné princípy vzájomnej spolupráce medzi Prešovským samosprávnym krajom (za účasti 
majetkového správcu - Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja) a mestom 
Humenné týkajúce sa investičnej prípravy stavby „ III/3832 Preložka cesty, obchvat osady 
Podskalka, mesto Humenné“ ako podstatné náležitosti dohody o spolupráci v nasledovnom 
znení:  

a) Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom majetkového správcu zabezpečí 
aktualizáciu dokumentácie pre stavebné povolenie stavby. Dokumentácia bude 
obsahovať podklady pre majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov dotknutých 
stavbou. 

b) Mesto Humenné poskytne nevyhnutnú súčinnosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní 
pozemkov.  

c) Mesto Humenné prevedie pozemky, ktoré sú alebo budú vo vlastníctve mesta, pre účely 
stavebného konania do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, a to odplatne za 
cenu stanovenú dohodou vo výške 1,00 € za pozemok ako prípad hodný osobitného 
zreteľa za predpokladu, že takýto prevod schváli aj príslušný orgán Prešovského 
samosprávneho kraja v súlade s platnou legislatívou. 

d) Prešovský samosprávny kraj prostredníctvom majetkového správcu zabezpečí 
dokumentáciu pre stavebné povolenie stavby. 

e) Prešovský samosprávny kraj a mesto Humenné uzavrú medzi sebou, pre účel výstavby 
tejto investičnej akcie, dohodu o spolupráci. 

f) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja po vyčlenení finančných 
prostriedkov od Prešovského samosprávneho kraja zrealizuje stavbu.   

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

K bodu 14 – Rôzne: 
A/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 372/2019 zo dňa 9. 12. 
2019: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, informoval 
prítomných o tom, že dňa 31. 10. 2019 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou 
dotácie na rok 2020 pre projekt Nákup komunálneho vozidla pre PSK. 5 %-né 
spolufinancovanie projektu predstavuje 7 400 eur, neoprávnené výdavky projektu 82 000 eur. 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako riadiaci orgán poskytlo na tento projekt dotáciu vo 
výške 140 000 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     m e n í    a    d o p ĺ ň a    uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 372/2019 zo dňa 9. 12. 2019 v časti schvaľuje nasledovne:  
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1. realizáciu projektu v zmysle žiadosti o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2020 v 
zmysle zákona NR SR č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na činnosť v súlade so Špecifikáciou 
činností podpory na rok 2020 pre projekt „Nákup komunálneho vozidla pre Prešovský 
samosprávny kraj“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 222 000,00 eur 

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

projektu vo výške max. 7 400,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutej podpory formou dotácie v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK vo výške 
82 000,00 eur 

5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov z Environmentálneho fondu. 

Hlasovanie:    za: 48   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
B/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 394/2020 zo dňa 10. 2. 
2020: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového 
riadenia Úradu PSK, predkladá návrh predmetného uznesenia týkajúceho sa prípravy 
projektovej dokumentácie na vybrané úseky Poloniny trail v rámci výstupov iniciatívy 
Catching-up Regions pri odhade sumy projektovej dokumentácie. Výsledky prieskumu trhu  a z 
procesu verejného obstarávania priniesli najnižšiu sumu vo výške 103 620 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     m e n í    a    d o p ĺ ň a     uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 394/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k  návrhu na schválenie prípravy 
projektovej dokumentácie na vybrané úseky „Poloniny trail“ v rámci o čakávaných 
výstupov iniciatívy Catching-up Regions v bode 2. nasledovne:  
vypúšťa sa pôvodný text v bode 2.: 
2. Zabezpečenie financovania projektovej dokumentácie v odhadovanej sume do 100 000 eur. 
a nahrádza sa textom v znení:  
2. Zabezpečenie financovania projektovej dokumentácie v sume 103 620 eur. 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
Hlasovanie:    za: 48   proti: 0  zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Damankoš požiadal o informácie vo veci fungovania riadiacich a kontrolných 
orgánov ARR PSK -  Dozornej a Správnej rady ARR PSK, keďže už dlhší čas nedostáva 
pozvánky na zasadnutia Dozornej rady ARR PSK. Na webovej stránke ARR PSK je zverejnená 
posledná výročná správa z roku 2017.  
Poslanec Benko informoval predsedu PSK o predložení návrhu schválenia dodatku č. 3 
k spoločenskej zmluve obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., na 
zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 22. 6. 2020, ktorý je aj bodom programu zasadnutia MsZ 
v Prešove dňa 27. 5. 2020 s odvolaním dvoch konateľov spoločnosti. Nemôže to dopadnúť tak, 
že konateľa bude schvaľovať iba PSK (49 %) a mesto Prešov pri 51 %-nej majetkovej účasti 
nebude mať konateľa. Buď bude jeden konateľ za PSK aj mesto Prešov, alebo jeden konateľ za 
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PSK a jeden konateľ za mesto Prešov. Dozorná rada by mala mať dvoch zástupcov mesta 
Prešov a jedného zástupcu PSK. Záverom mestskej rady bolo poverenie primátorky mesta, aby 
požiadala PSK o schválenie návrhu dodatku č. 3 k spoločenskej zmluve o zriadení dozornej 
rady s návrhom jej členov za PSK. Predseda PSK Majerský je informovaný, rozprával 
s primátorkou mesta Prešov. Prikláňa sa k možnosti jedného spoločného konateľa za PSK aj 
mesto Prešov. 
Poslanec Dupkala v prvej interpelácii požiadal vedúceho odboru školstva Úradu PSK 
o písomnú správu v súvislosti so všetkými školskými lesmi v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
nielen vo vzťahu Prešov – Cemjata, s odpoveďou a pravdivými informáciami na otázky: na 
základe akého plánu je určený výrub dreva, aké množstvo predstavuje výrub dreva, kde drevo 
končí a za akú sumu, spôsob kontroly výrubu dreva PSK. Keďže býva v blízkosti školských 
lesov PSK, denne vidí autá s množstvom vyvážaného dreva, ktoré môže byť majetkom PSK 
alebo súkromných lesov.  
Poslanec Dupkala v druhej interpelácii interpeloval vedúcu odboru kultúry Úradu PSK vo 
vzťahu súčasného stavu rekonštrukcie Múzea moderného umenia A. Warhola 
v Medzilaborciach. Požaduje písomnú odpoveď na otázky, ktoré zaujímajú širokú verejnosť: či 
je plnené uznesenie prijaté vládou SR, alebo nie je; či sa v najbližšom čase plánuje zatvorenie 
múzea kvôli rekonštrukcii alebo nie; čo bude s dielami doteraz prezentovanými verejnosti 
(väčšina diel pochádza zo súkromných zbierok), aké následné kroky sú potrebné zo strany 
Zastupiteľstva PSK, vedenia PSK a Úradu PSK. Uzavretie múzea počas rekonštrukcie by bolo 
najväčším nešťastím pre kultúru PSK. Návrhom odbornej verejnosti z oblasti výtvarného 
umenia je možnosť otvorenia expozície v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove. 
Poslankyňa Sirková interpelovala riaditeľa SÚC PSK v súvislosti s projektom 
ENI rekonštrukcie cesty v smere Ulič. Zaujímala sa o súčasnú situáciu projektu a začiatok jeho 
realizácie vzhľadom na rozčúlených obyvateľov okresu Snina. Ing. Horváth, riadite ľ SÚC 
PSK, odpovedal, že tento projekt absolvoval v tomto roku prvú exaktnú kontrolu pred začatím 
procesu verejného obstarávania. Bol pripomienkovaný s dožiadaním SÚC PSK o ďalšie 
dokladovanie. Veci boli naplnené, projekt je znova predložený na ministerstve a je v procese 
verejného obstarávania. Poslanec Holinka vie, ako to beží. Zhruba 2 mesiace výber zhotoviteľa, 
potom druhá exaktná kontrola, takže reálny začiatok je 1. 9., ak všetko pôjde bez nejakých 
námietok. Poslankyňa Sirková nepožaduje písomnú odpoveď. 
Poslanec Hopta požiadal o informácie v súvislosti s výstavbou hraničného priechodu Ulič – 
Ukrajina, ktorým sa už niekoľkokrát zaoberali bývalé vlády SR.  
Poslanec Hopta na základe informácií rodičov požiadal Úrad PSK, aby na webovej stránke 
PSK zverejnil následný postup rodičov v rámci prijímacieho konania na stredné školy v prípade 
neprijatia dieťaťa ani na jednu zo stredných škôl resp. zoznam škôl, na ktoré si môže dieťa ešte 
podať prihlášku. PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, odpovedal, že 
prijímacie konanie ešte nie je ukončené, je v štádiu 1. kola, kedy sa na základe priemeru známok 
od 5. do 9. ročníka urobí poradie na základe kritérií vydaných riaditeľom školy. V prípade 
podania dvoch prihlášok na dve školy alebo jednu školu a dva odbory sa žiak záväzne musí 
prihlásiť na jednu školu. Teda nie je možný prenos tejto prihlášky na inú školu už po určitom 
termíne. V prípade, že nebude umiestnený, bude 2. kolo prijímacieho konania na školy, ktoré 
nemajú obsadený počet žiakov. Keď neuspeje ani v 2. kole, v rámci okresného úradu v sídle 
kraja sa rozdeľujú žiaci do škôl, kde nebudú naplnené počty žiakov. Takýto je postup v rámci 
celého prijímacieho konania. Predseda PSK Majerský dodal podstatnú informáciu, že každá 
škola má informáciu o tomto postupe. PaedDr. Furman to potvrdil, sú tam výchovní 
poradcovia, ktorí to vedia. Predseda PSK Majerský nerozumie, prečo sa rodičia pýtajú, keď 
o tom majú informáciu výchovní poradcovia a triedni učitelia ich detí. Je to jasná vec. 
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K bodu 16 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 20. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu na dnešnom 
zasadnutí a pozval ich na plánované 21. zasadnutie dňa 22.júna 2020. 
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