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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 

 
 

Z Á P I S N I C A     č. 20 / 2020 
 
 

z 21. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 22. júna 2020 v Prešove  
 

 
 

              Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

  Program: 
 

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

        3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020.                                                                          
        4. Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 
        5. Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. 
        6. Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                        

         7. Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019.                                                                                         
        8. Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP.  
        9. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení-Mikroprogram PSK. 

       10. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,  
              Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. 
       11. Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier PSK.                                                                                                                                                                                                           
       12. Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK.                                  
       13. Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020.  
       14. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.                                                                                                                    
      15. Účasť PSK v projekte „Touristic Visegrad Without Bordes“  pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu.                                                                                   
      16. Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest).                 
      17. Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostre dí VÚC/r egionálnej územnej samosprávy.                                                                                               
      18. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.                                                                               
      19. Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility  v regiónoch EÚ) program 
            INTERREG EUROPE.                                                                                                    
      20. Informatívna správa o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk). 
      21. Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 
      22. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019.                                                                                                                      
      23. Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019.  
      24. Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.  
      25. Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.                                                                  
      26. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                                                 
      27. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodný osobitného zreteľa. 
      28. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                                                   
      29. Nájomná zmluva s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
            v Kežmarku.                                                                                                                                
      30. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: 

         A/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10  na praktickom vyučovaní.     
         B/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 
         C/ Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní.                                  

      31. Rôzne. 
      32. Interpelácie poslancov. 
      33. Záver. 
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 21. 
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 poslanci Bieľak, Fecko, Hanuščak, 
Pilip. 
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia s tým, že poslanci dostali nové 
materiály k úprave rozpočtu so sumou 600 000 eur pre SÚC PSK na výdavky spojené so 
zabezpečením prác po povodni v obci Pichne. Poďakoval SÚC PSK. S jej riaditeľom, 
pracovnými čatami a starostom obce komunikuje od piatku. Nebola to pre nich jednoduchá 
situácia. Posledná prívalová vlna prišla včera. Škody sú na súkromnom a obecnom majetku 
resp. majetku VÚC. Navrhol stiahnuť bod 6 - Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Poslanec Hačko poznamenal, že niektorí majú 
priame alebo sprostredkované skúsenosti so záplavami. V obce Pichne je veľmi ťažká situácia. 
Okrem prvej prívalovej vlny v piatok, keď ľudia v podstate všetko zvládli a vypratali, prišla 
druhá prívalová vlna v sobotu a včera večer ďalšia. Predpoveď počasia je zlá minimálne do 
stredy. Je dosť možné, že situácia sa bude opakovať. Ľudia sú frustrovaní a unavení. V ich mene 
a v mene starostu obce poďakoval predsedovi PSK, s ktorým od začiatku komunikoval daný 
stav, podpredsedovi PSK J. Lukáčovi za pomoc pri koordinovaní vecí v sobotu priamo na 
mieste s ministrom a predsedom NR SR, ktorá vyvrcholila priamou pomocou a predovšetkým 
riaditeľovi SÚC PSK, ktorá veľmi rýchlo reagovala na danú situáciu a pomáhala nad rámec 
svojich povinností. Poskytla pracovné čaty, ťažkú techniku, ktoré pomohli vyčistiť nánosy 
v rigoloch a priepustoch. To pomohlo odtiecť vode pri ďalších prívalových vlnách 
a nezdržiavala sa v obci, kde mohla narobiť ešte väčšiu škodu. Keďže sa urýchlil tok vody, 
veľmi to pomohlo aj samotnému mestu Snina, ktorému hrozilo veľké riziko. Ešte raz vysoko 
vyzdvihol prácu zamestnancov SÚC PSK, dobrovoľných hasičských zborov, záchrannej 
brigády. Predseda PSK Majerský potvrdil, že SÚC PSK mala veľký podiel na odstraňovaní 
všetkých škôd. Veľkú vďaku si zaslúžia aj dobrovoľní hasiči pod vedením P. Ceľucha. Obec je 
pripravená na ďalšiu možnú prívalovú vlnu. Dúfa, že to ľudia zvládnu. SÚC PSK je pripravená 
poskytnúť pomoc svojich zamestnancov a ťažkej techniky. Poslanec Hopta plne podporuje 
iniciatívu finančnej pomoci obce Pichne. Správcom danej cesty je PSK. Obec Pichne sa 
nachádza v okrese Snina, ale postihnutá bola aj obec Zubné v okrese Humenné, kde voda 
zobrala most, ktorý nie je majetkom PSK. Spýtal sa, či by sa aj obci Zubné nedalo aspoň sčasti 
pomôcť nejakou finančnou formou. Štát chce túto situáciu riešiť pontónovým mostom, čo nie 
je dlhodobo udržateľné. Zaujímal sa o existenciu nejakej právnej pomoci, aby PSK prispel 
finančnou čiastkou aj obci Zubné. Predseda PSK Majerský odpovedal, že pri vyhlásení 3. 
stupňa povodňovej aktivity prepláca všetky škody spôsobené povodňou štát. Starosta obce 
vyhlasuje mimoriadny stav, komunikuje s okresným úradom, všetko zdokumentuje, niektoré 
škody preplatí poisťovňa a niektoré štát. Na to je potrebná komunikácia a dokumentácia. 
Pontónový most bude zrejme provizórnym riešením do určitého času. Následne príde investičná 
pomoc zo strany ministerstva vnútra resp. financií a bude zrealizované to, čo bolo zničené. Taký 
je postup. PSK dá v podstate preklenovacie prostriedky SÚC PSK, aby už mohla opravovať 
cestu. Keď tieto prostriedky následne preplatí štát, budú prevedené späť do rezervného fondu. 
Poslankyňa Sirková poďakovala predsedovi PSK a podpredsedov PSK J. Lukáčovi za rýchlu 
pomoc a ústretovosť. Je rada, že v návrhu rozpočtového opatrenia sú finančné prostriedky pre 
obec Pichne. Dobrovoľní hasiči urobili obrovský kus práce. Aj obec Ubľa bola v sobotu 
a nedeľu v pohotovosti. Obyvatelia potrebujú pomoc so zabezpečením dezinfekčných 
prostriedkov a prostriedkov potrebných na vysušovanie stavieb zvnútra. Požiadala poslancov 
PSK o doručenie takejto pomoci priamo na obecný úrad obce Pichne a poďakovala za 
poskytnutú pomoc v predošlých dňoch. Poslanec Ceľuch poďakoval za slová uznania pre 
dobrovoľných hasičov. Možno je práve vhodný čas, aby predseda PSK dal pokyn pracovníkom 
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Úradu PSK na vytvorenie niečoho podobného ako v Trnavskom samosprávnom kraji a to tzv. 
krízového centrálneho fondu práve na riešenie takýchto situácií. Vo fonde by boli zastúpené 
obce, ktoré by mali záujem vstupu s vkladom, tak isto mestá a VÚC podľa schválenej sumy 
zastupiteľstvom. Nie všetky škody vzniknuté v samospráve sú poistené a vhodné na poistenie 
a tento fond by eliminoval následky týchto nešťastí. Poslankyni Sirkovej môže dať kontakt na 
ľudí z občianskeho združenia Človek v ohrození, ktoré disponuje množstvom vysušovačov 
a dezinfekčných prostriedkov. Ešte raz poďakoval za podporu dobrovoľných hasičov. Poslanec 
Sokol možno pred týždňom oslovil podpredsedu PSK Bizovského ohľadom situácie 
v Pardubickom kraji, kde museli evakuovať domov sociálnych služieb. Pardubický kraj 
v minulosti pomohol PSK pri povodniach. PSK ešte nestihol reagovať na situáciu 
v Pardubickom kraji a pritom už sám má povodne na svojom území. Keďže vývoj počasia je 
nepredvídateľný a mimoriadne situácie určite budú, treba sa zaoberať touto problematikou 
a určite pomáhať ohrozeným. Poďakoval SÚC PSK za poskytnutú pomoc. 
 

         Program 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:  
   

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

        3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2020.                                                                          
        4. Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.  (zabezpečovacie práce pri povodniach)  
        5. Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti. 
        6. Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  (stiahnutý)                      

         7. Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019.                                                                                         
        8. Schválenie spolufinancovania pripravených projektov pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP.  
        9. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení-Mikroprogram PSK. 

       10. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,  
              Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. 
       11. Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier PSK.                                                                                                                                                                                                           
       12. Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v PSK.                                  
       13. Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SR 2014-2020.  
       14. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.                                                                                                                       
      15. Účasť PSK v projekte „Touristic Visegrad Without Bordes“  pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu.                                                                                   
      16. Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest).                 
      17. Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy.                                                                                
      18. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.                                                                               
      19. Akčný plán propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility  v regiónoch EÚ) program 
            INTERREG EUROPE.                                                                                                    
      20. Informatívna správa o nástroji na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk). 
      21. Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho rozvoja PSK. 
      22. Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK za rok 2019.                                                                                                                      
      23. Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2019.  
      24. Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.  
      25. Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.                                                                  
      26. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                                                 
      27. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodný osobitného zreteľa. 
      28. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                                                   
      29. Nájomná zmluva s Evanjelickou cirkvou augsburského vyznania na Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
            v Kežmarku.                                                                                                                                
      30. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: 

         A/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10  na praktickom vyučovaní.     
         B/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ technickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 
         C/ Zvýšenie počtu žiakov Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní.                                  

      31. Rôzne. 
      32. Interpelácie poslancov. 
      33. Záver. 
 

Hlasovanie:    za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0    

          Program 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 

Do návrhovej komisie navrhol poslancov Babina, Hačka, Janigu, Jánošíka, Kocáka. 
Hlasovanie:                 za: 52   proti: 0  zdržali sa: 3         
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Kanuščáka a Kičuru. 
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Predseda PSK Majerský informoval poslancov, že Ing. Mucha sa stal riaditeľom Záchrannej 
služby v Košiciach. Za riaditeľa Úradu PSK bol menovaný Mgr. Novotný, ktorý 2,5 roka 
pôsobil na úrade ako zástupca riaditeľa. Praje mu veľa pracovných úspechov. Verí, že bude 
prínosom pre všetkých pracovníkov, poslancov aj inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Keďže Ing. Grešš sa stal generálnym riaditeľom Univerzitnej nemocnice L. Pasteura 
v Košiciach, vedúcou odboru majetku a investícií sa stala JUDr. Budziňáková, MBA a dočasne 
poverenou vedúcou odboru zdravotníctva Mgr. Sabolová, ktorá je zároveň farmaceutom PSK. 
Tieto miesta bolo potrebné urýchlene obsadiť vzhľadom na prichádzajúce prázdninové obdobie 
a výberové konania by museli byť robené narýchlo. Aj koronakríza spôsobila určité rýchle 
riešenia škôd vzniknutých v hospodárstve a ekonomike. PSK dostane finančné prostriedky na 
cesty II. a III. triedy v závislosti od počtu kilometrov (vzorec ešte nie je presne stanovený), pre 
domovy sociálnych služieb na kapitálové výdavky vo výške asi 180 000 eur pre jeden DSS, 
pravdepodobne 5 eur na jedného obyvateľa a tiež na žiaka strednej školy. Tieto čiastky by mohli 
tvoriť sumu 15 mil. eur, o ktorej sa bavili poslanci na minulom zasadnutí. Suma bude stanovená 
určitými koeficientmi a číslami presne podľa počtu obyvateľov, DSS, škôl, žiakov, kilometrov 
atď. Naozaj bude mať svoje racio. Verí, že sa podarí tieto finančné prostriedky využiť na rozvoj 
tohto kraja. 
 
 

K bodu 2 - Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, konštatoval, že uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 
a B.2, týkajúce sa prizývania poslancov PSK za príslušné volebné obvody na kontrolné dni 
k všetkým stavebným akciám a k vyvolaným práca naviac a podania informácií zastupiteľstvu 
zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK o vyvolaných prácach naviac s príslušným 
zdôvodnením v rámci výzvy ROP-3.1 a ROP-3.1b, sa  plní. Z 8 projektov bolo už 7 ukončených 
a skolaudovaných. Zostáva ukončenie Šarišskej galérie v Prešove. Uznesenie č. 220/2019 
v bode C k predloženiu návrhu racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK v okresoch Prešov, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou vedúcim odboru školstva Úradu 
PSK je sčasti splnené. V programe dnešného rokovania je zaradený bod s názvom Návrh 
optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
a súvisiace zmeny v sieti v okresoch Medzilaborce, Stropkov, Prešov, Levoča. Uznesenie 
nebolo splnené v okresoch Vranov nad Topľou a Snina. Uznesenie č. 392/2020 sa 
nevyhodnocuje, nakoľko v bode 10 sa nachádza návrh na jeho zrušenie, keďže bolo nahradené 
novým uznesením.  
Diskusia: 
Poslanec Damankoš reagoval na čiastočné plnenie uznesenia k racionalizácii škôl. Keďže sa 
nepodarilo dopracovať k nejakému návrhu za okresy Vranov nad Topľou a Snina a treba sa 
s tým nejakým spôsobom vysporiadať, navrhol, aby zastupiteľstvo poverilo vedúceho odboru 
školstva predložiť racionalizačné návrhy týchto dvoch okresov na zasadnutie v auguste. 
Predseda PSK Majerský dodal, že o tento návrh požiadal aj dnes neprítomný poslanec Bieľak. 
Jeho poslanecký klub s tým súhlasí. Na Rade PSK diskutovali o príprave návrhu na augustové 
zasadnutie, vedúci odboru školstva o tom vie. Odbor školstva bude komunikovať so zástupcami 
jednotlivých okresov. Návrh poslanca Damankoša bude prerokovaný v bode 5.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e   n a   v e d o m i e  správu 
z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:                  za: 55              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 3 - Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. 
polrok 2020: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že materiál bol spracovaný 
v súlade  s programovým rozpočtom PSK na rok 2020 schváleným zastupiteľstvom v decembri 
2019. ÚHK PSK sa pri finančných kontrolách bude zameriavať hlavne na personálnu a mzdovú 
oblasť a zmluvné vzťahy kontrolovaných subjektov s tretími stranami. Finančné kontroly budú 
prevedené v plnom rozsahu, ale dôraz bude kladený na tieto oblasti. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   plán kontrolnej 
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2020. 
Hlasovanie:                  za: 57              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 - Úprava rozpočtu PSK č. 3/PSK/2020 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2020: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, dala do pozornosti nové uznesenie vyplývajúce z povodňovej situácie, na ktorú 
PSK promptne reagoval. Bežné výdavky sú navýšené o sumu 600 000 eur pre SÚC PSK. 
V rozpočte finančných operácií sú navýšené príjmové finančné operácie čerpaním rezervného 
fondu o 700 000 eur a výdavkové finančné operácie o 100 000 eur na návratnú pôžičku pre 
KOCR schválenú zastupiteľstvom na februárovom zasadnutí. Predložený návrh obsahuje 
prílohu č. 1, kde sú bez zmeny celkovej výšky rozpočtu uvedené presuny medzi investičnými 
akciami SÚC PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2020 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 214 617 381 € 

 Bežné výdavky  o 600 000 € na 209 746 904 € 

 V tom:     

 04.5. Cestná doprava (rezervný fond)   

 SÚC PSK – výdavky na zabezpečovacie práce pri povodniach   600 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 471 856 € 

 Kapitálové výdavky  o 0 € na 63 365 356 € 
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A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o + 700 000 € na 61 958 439 €  

 Výdavkové finančné operácie  o + 100 000 € na 3 935 416 € 

 V tom:    

 
Návratná finančná výpomoc pre KOCR Severovýchod Slovenska 
(rezervný fond) 

 100 000 € 

A.4 Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK  

 Podľa prílohy tohto uznesenia.   
  

Hlasovanie:                  za: 57              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
 
 
Príloha tohto uznesenia: 

 

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

 

Názov investičnej akcie 
Pôvodný rozpočet IA 

(podľa ZF) 
 RO SPOLU 

Úprava rozpočtu 
(podľa ZF) 

RO po 
úprave 

  111 RF   111 RF   

Rekonštrukcia mosta č. 3120-001,  
Stará Ľubovňa, PD 

  25 000 25 000   4 669 29 669 

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

  10 000 10 000   -164 9 836 

Rekonštrukcia administratívnych budov AB1  
a AB2 oblasti Prešov, PD 

  15 000 15 000   -969 14 031 

Prepojenie AB SÚC PSK a oprava oplotenia   10 000 10 000   -196 9 804 

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

  10 000 10 000   -257 9 743 

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

  4 999 4 999   4 436 9 435 

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

  25 000 25 000   -36 24 964 

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

  10 000 10 000   21 185 31 185 

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

  10 000 10 000   4 997 14 997 

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

  15 000 15 000   552 15 552 
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Rekonštrukcia križovatky na ceste I/68  
a III/3154 Pusté Pole, PD 

  10 000 10 000   -94 9 906 

Stabilizácia zosuvu na III/3138 Malý Lipník - 
vrátane PD 

  20 000 20 000   28 20 028 

Rekonštrukcia cesty III/3523  
Smilno - Šarišské Čierne 

  10 000 10 000   -10 000 0 

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

  10 041 10 041   -10 041 0 

Rekonštrukcia cesty III/3869  
Krásny Brod - Roškovce, PD 

  40 000 40 000   -40 000 0 

PD na realizáciu stavby "Rekonštrukcia cesty 
III/3862 - Radvaň nad Lab. - Oľka" 

  15 000 15 000   -15 000 0 

III/3179 Veľký Šariš - Medzany   61 303 61 303   17 240 78 543 

Rekonštrukcia mosta Rožkovany 3188 - 002    470 000 470 000   -98 835 371 165 

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

  15 000 15 000   -515 14 485 

Výstavba garáží na cestmajsterstve Levoča   55 000 55 000   -45 000 10 000 

Administratívna budova Levoča, ústredné 
kúrenie a kotolňa 

  0 0   45 000 45 000 

Rekonštrukcia kotolne na cestmajsterstve 
Stakčín 

  0 0   13 000 13 000 

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste 
III/3064 nad diaľnicou pred obcou Batizovce 

  0 0   10 000 10 000 

Odstránenie bodovej závady na ceste  
č. III/3074 Kravany 

  0 0   100 000 100 000 

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

  1 000 000 1 000 000   -1 000 000 0 

Rekonštrukcia mosta č. 3581-001 
cez rieku Ondava za mestom Stropkov  

  0 0   1 000 000 1 000 000 

Odstránenie bodových závad na ceste 
III/3889  

  150 000 150 000   -150 000 0 

Odstránenie bodových závad na ceste II/567   0 0   150 000 150 000 

Rekonštrukcia mosta č. 3423  - 006 
Križovany, PD 

  10 000 10 000   -10 000 0 

Rekonštrukcia mosta č. 3423  - 008 
Križovany, PD 

  0 0   10 000 10 000 

III/3670, Ruská Voľa - Matiaška 80 000   80 000 -80 000   0 

III/3570, Ruská Voľa - Matiaška 0   0 80 000   80 000 

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

211 722   211 722 1 274   212 996 

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

212 996   212 996 -1 274   211 722 

III/3637, Vyšný Kazimír - Sedliská 100 000   100 000 50 000   150 000 

III/3432, Nižná Šebastová - Podhradík  304 000   304 000 -61 422   242 578 
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III/3523, Šarišské Čierne 96 000   96 000 -318   95 682 

III/3083, Tatranské Matliare - Veľká Lomnica 100 000   100 000 -3 957   96 043 

III/3082, Poprad - Poprad letisko 192 000   192 000 -5 572   186 428 

III/3892, Kalná Roztoka - spojka na cestu I/74 110 000   110 000 -2 990   107 010 

III/3887, Hostovice - Osadné 65 000   65 000 -970   64 030 

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

121 400   121 400 -2 170   119 230 

III/3575, Kolbovce - Jakušovce 89 600   89 600 -3 019   86 581 

III/3536, Hrabovčík - Rovné 120 000   120 000 -8   119 992 

III/3543, Hunkovce - Šarbov 85 100   85 100 -2 345   82 755 

III/3604, Petrovce - Hanušovce nad Topľou 145 000   145 000 -2 229   142 771 

Laserové zariadenie na tlač výplatných pások  0 0 0   2 700 2 700 

Geodetické zariadenie - GNSS (GPS)   12 000 12 000   -660 11 340 

Geodetické zariadenie - Totálna stanica 
(jednomužný set) 

  20 000 20 000   -884 19 116 

Výpočtová technika a príslušenstvo   32 000 32 000   -221 31 779 

Kamerové systémy na cestmajsterstvách  
18 ks 

  72 000 72 000   -30 71 970 

Automatizované zverejňovanie dokladov  
z ekonomického informačného systému 

  7 000 7 000   -905 6 095 

Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD   30 000 30 000   -30 000 0 

Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD,GM   0 0   30 000 30 000 

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

  18 000 18 000   -18 000 0 

Geotechnický monitoring pred výstavbou 
Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou 
Palota 

  13 000 13 000   -13 000 0 

Stabilizácia zosuvu na ceste II/575  
za obcou Palota PD, GM 

    0   31 000 31 000 

Rekonštrukcia cesty III/ 3547  
Bodružal - Príkra  

  160 000 160 000 50 000   210 000 

Rekonštrukcia cesty III/3535  
Kožany - Šapinec  

  180 000 180 000 35 000   215 000 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste 
II/536 a  III/3091  

  100 000 100 000 80 000   180 000 

III/3205, križ. III/3204 - Pavľany 244 000   244 000 -40 000   204 000 

III/3179, Ostrovany - Medzany  (v tom okr. PO 
+ 140 000 €, okr.SB + 180 000 €) 

320 000   320 000 -90 000   230 000 

SPOLU: 2 596 818 2 645 343 5 242 161 0 0 5 242 161 
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K bodu 5 - Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny 
v sieti: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, predkladá materiál v súlade 
s uznesením Zastupiteľstva PSK č. 220/2019, ktorým bolo uložené odboru školstva vypracovať 
návrhy na optimalizačné zmeny v 4 okresoch. Tie sú spracované v rámci štatistický údajov 
uvedených v tabuľkových formách. Na ich spracovaní sa podieľali zamestnanci odboru školstva 
a inštitútu rozvoja. Navrhuje 4 optimalizačné zmeny prerokované v jednotlivých okresoch 
poslancami s miestnou samosprávou. Na základe určitého konsenzu väčšiny je tento materiál 
predložený. V okrese Medzilaborce sa optimalizačná zmena bude týkať gymnázia a SOŠ 
polytechnickej A. Warhola. Spočíva v ich spojení do jednej školy s dvoma organizačnými 
zložkami a to gymnáziom a SOŠ polytechnickou A. Warhola. V tomto prípade vidno dlhodobý 
pokles žiakov gymnázia. Ak má byť zachované toto štúdium v okrese Medzilaborce, je 
nutnosťou spojiť dve školy do spojenej školy v rámci týchto dvoch organizačných zložiek. 
V okrese Stropkov je navrhované spojenie dvoch SOŠ. Odbory zo SOŠ služieb na ul. Hlavnej 
sa presunú na SOŠ elektrotechnickú a SOŠ služieb bude vyradená zo siete. Všetky práva 
a povinnosti zrušenej SOŠ preberie SOŠ elektrotechnická a v terajšej budove SOŠ služieb bude 
zriadené elokované pracovisko práve pre odbory so zameraním na služby. V okrese Prešov je 
opätovne predložený návrh spojenia OA a SOŠ podnikania. Už v minulom roku sa riešila táto 
fúzia s hľadaním čo najlepšieho riešenia zvládnutia tohto procesu tak, aby bol v rámci 
ekonomických odborov vytvorený priestor na to, aby sa tieto odbory mohli intenzívne rozvíjať 
v okrese Prešov. Je to ťažké rozhodnutie, lebo OA má svoju históriu a miesto v rámci okresu 
Prešov. Preto je navrhované riešenie fúzie dvoch škôl pod spojenú školu s organizačnými 
zložkami OA a SOŠ podnikania. Proces optimalizácie by mal byť zameraný na presun žiakov 
z priestorov OA na ul. Volgogradskej do priestorov na ul. Masarykovej v Prešove, kde by mala 
vzniknúť SŠ s minimálne 4 triedami v každom ročníku, aby sa do budúcna vygeneroval proces 
do silnej školy s 500 žiakmi. Umiestnenie školy je veľmi dobré, v blízkosti sa nachádza 
autobusová aj železničná stanica. Škola je zrekonštruovaná so školskou jedálňou a školským 
internátom, telocvičňou, odbornými učebňami. Žiaci ekonomických odborov sa budú môcť 
vzdelávať v tých najmodernejších trendoch a technológiách vedenia účtovníctva, ekonomiky 
a pod. Ambíciou PSK je v budúcnosti podpora materiálno-technického zabezpečenia 
a vzdelávania pedagógov v tejto oblasti. V rámci štatistických ukazovateľov v tabuľkách sú 
uvedené počty žiakov, ktoré v OA postupne klesali od roku 2010 do roku 2020 a štatisticky je 
tam započítaná prognóza na ďalšie obdobie pomocou metódy lineárnej regresie. V roku 2020  
je uvedený údaj 211 žiakov, ale v skutočnosti je to 236 žiakov, čo je správny údaj. Ani ten však 
neovplyvní rozhodnutie, aby sa pre tieto ekonomické odbory našlo vhodné miesto ich budúceho 
progresívneho rozvíjania v okrese Prešov. Podobná fúzia bola prevedená v Bardejove fúziou 
OA s HA a tento krok bol veľmi dobrý. V okrese Levoča je navrhovaná fúzia SOŠ lesníckej 
v Prešove a SŠ v Bijacovciach, ktorá má 3 organizačné zložky: SOŠ služieb v Bystranoch, SOŠ 
technickú v Rudňanoch a SOŠ lesnícku v Bijacovciach. Na základe rokovania s KSK prejdú od 
1. 9. 2021 do zriaďovateľskej pôsobnosti KSK dve stredné školy v Bystranoch a Rudňanoch, 
ktoré územnosprávne patria pod KSK. Následne by SOŠ lesnícka mala elokované pracovisko 
s tým, že PSK chce vytvoriť jednu veľkú modernú školu pre lesnícke a ekologické odbory 
v rámci Prešova práve v tejto škole. V Bijacovciach budú odbory so zameraním na ťažbu 
a spracovanie dreva napr. operátor lesnej techniky (4-ročný odbor), mechanizátor lesnej výroby 
(3-ročný odbor) a ďalšie 2-ročné odbory, ktoré budú aj na ďalších pracoviskách tejto SOŠ. 
K okresom Vranov nad Topľou a Snina bude pripravený a predložený materiál na augustovom 
zasadnutí zastupiteľstva. Uvedené zmeny prerokovala a schválila komisia školstva aj krajská 
rada pre odborné vzdelávanie. 
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Diskusia: 
Poslanec Damankoš poďakoval za kvalitný analytický materiál s celkom slušným 
obrazom súčasného stavu. V roku 2009 mal PSK na stredných školách 45 000 žiakov, v roku 
2019 30 000 žiakov a v roku 2026 ich bude pravdepodobne 25 000. Tie čísla tak trochu 
determinujú rozhodovanie zastupiteľstva. Dúfa, že racionalizačné rozhodnutie v okrese 
Medzilaborce bude znamenať stabilizáciu, tak ako aj blížiaca sa investícia. Veľmi sa toho bojí, 
lebo v roku 2022 má mať tento okres iba 47 deviatakov. Limity budú zase určované 
demografiou. Je veľmi vďačný poslancom okresu Stropkov za prijatie ťažkého rozhodnutia. 
V okrese Prešov by presun OA na ul. Masarykovu mohol znamenať zlepšenie priestoru a 
podmienok vzdelávania a vytvorenia jednej silnej strednej školy aj s ohľadom na autobusovú 
a železničnú stanicu, keďže má vyšší než mestský význam. Veľkým problémom je otázka názvu 
OA aj SOŠ podnikania. Nejde len o názov, ale aj obsah. Predsa len niekoľko desaťročí sa 
kumuloval určitý kapitál, určité know-how a meno, ktoré nie je v Prešove zanedbateľné. 
Rodičovská verejnosť má určité obavy, že ich deti budú navštevovať nejakú spojenú školu. Ak 
sa aj táto škola bude nazývať spojenou školou, vzdelávanie bude poskytovať príslušná 
organizačná zložka. Nezmení sa učebný plán ani učebné osnovy a s najväčšou 
pravdepodobnosťou aj absolútna väčšina učiteľov prejde z jednej školy na druhú. Vysvedčenie 
dostanú žiaci s hlavičkou OA, nie SŠ. Ale súčasná platná legislatíva SR neumožňuje PSK dať 
názov, ktorý by chcel, teda OA a SOŠ podnikania. Navrhol, aby zastupiteľstvo schválilo jeho 
návrh na uznesenie. Súčasná legislatíva už pozná výnimku zo strany ministerstva školstva, aby 
z historických a rôznych špecifických dôvodov urobilo malý ústretový krok. Následne 
predniesol doplňovací návrh v znení: Zastupiteľstvo PSK ukladá vedúcemu odboru školstva 
Úradu PSK spracovať žiadosť na ministerstvo školstva o výnimku pri určení názvu spojenej 
školy na nasledujúci názov: Spojená škola, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola 
podnikania. Bude zachovaný názov aj odbory, ide len presun OA na novú adresu. Verí, že to 
všetkým pomôže. Zdôraznil, že žiaden žiak nebude mať na vysvedčení názov spojenej školy. 
OA bude mať OA, SOŠ podnikania bude mať SOŠ podnikania. Predseda PSK Majerský 
potvrdil, že to má naozaj svoje racio vzhľadom na históriu škôl v Prešove. Viac je mu známa 
história a fungovanie školy v Bijacovciach. Častokrát racionalizáciu resp. optimalizáciu 
sprevádzajú polopravdy a klamstvá. Tiež už o sebe počul, že ide kúpiť kaštieľ v Bijacovciach 
a spájali ho s nejakým neexistujúcim revírom, čo nie je pravda. Do lesa chodí na túry 
a bicyklovať. Podstatné je, že PSK chce investovať do týchto budov. Keď investuje napr. do 
telocvične v Bijacovciach alebo budovy dielní, tak asi nemá zámer ich rušiť, ale chce vytvoriť 
lepšie podmienky pre štúdium. Vedeniu PSK záleží na dobrých a kvalitných školách, ktoré budú 
slúžiť predovšetkým žiakom. Aby žiaci opúšťali školy, ktoré im poskytli dostatočné vzdelanie 
pre zvolenú profesiu. Na štvrtkovom stretnutí ho minister školstva ubezpečil a dokonca 
povzbudil, aby PSK ďalej pokračoval v optimalizácii. Ak je naozaj múdro pripravená, je iba 
výhodou pre žiaka, učiteľa aj rodiča. Poslankyňa Pleštinská poznamenala, že takýto problém 
bude v každom okrese, napr. aj v Starej Ľubovni bude spojená škola. Oslovili ju obyvatelia 
a hlavne rodičia detí, aby názov školy bol Spojená škola, Obchodná akadémia a Stredná 
odborná škola, Jarmočná v Starej Ľubovni. Na základe vyjadrenia ministra školstva, aj z pozície 
poslancov NR SR dáva slovo, že prijmú potrebnú legislatívu, aby to bolo možné a aby sa to 
udialo. Nikto by nemal mať pocit, že chodí do nejakej imaginárnej spojenej školy, ale ktorú si 
žiak a jeho rodičia vybrali. Predseda PSK Majerský dodal, že šiestich  poslancov NR SR má 
aj Zastupiteľstvo PSK. Teda majú možnosť priamo ovplyvniť tvorbu legislatívy 
pozmeňovacími návrhmi. Legislatíva sa v podstate sa tvorí zdola, čo je lepšie, ako keď ju niekto 
zhora nadiktuje, lebo zákony sa tvoria pre ľudí. Poslanec Kanuščák podporil návrh poslanca 
Damankoša. Ministerstvo školstva dokonca chce predložiť zmenu zákona, aby každá škola mala 
svoju identitu. Ministrovi školstva sa tiež nepáči názov spojená škola. Zmena by bola možná 
niekedy na jar budúceho roka. Navrhol mu riešenie, aby v rámci zachovania identity školy PSK 
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požiadal ministerstvo školstva o výnimku spomínanú poslancom Damankošom. Bude akože 
dopredu schválená. Poslanec Ledecký povedal pár argumentov proti spájaniu školy 
v Bijacovciach. Táto škola mala vždy dostatok zdrojov na financovanie. Niekoľko rokov tam 
bol členom rady školy a nikdy sa neriešil problém s fungovaním a financovaním. V SR sú dve 
školy s hlbokou históriou lesníctva. Je to práve škola v Bijacovciach a druhá asi v Tvrdošíne. 
Hovorilo sa o spojení školy poľnohospodárskej v Levoči a lesníckej v Bijacovciach. Ani z toho 
nebol nadšený, ale pripadá mu to prirodzenejšie, lebo majú podobné programy. Škola dáva 
pridanú hodnotu žiakom tým, že si môžu spraviť vodičské preukazy C, pilčícke kurzy a pod. 
Viac ako 50 % žiakov je Rómov a ponúknutými možnosťami im môže pomôcť v ďalšom živote. 
Neexistuje dopravné spojenie medzi lokalitami v Bystranoch a Rudňanoch, preto tam boli 
zriadené elokované pracoviská. Je veľa rómskych komunít, ktoré nemajú, alebo majú veľmi zlé 
dopravné spojenie. Na vyriešenie problému, aby títo žiaci naozaj do školy chodili, treba 
zabezpečiť dopravné spojenie. Zarazilo ho, že pri spájaní škôl v Prešove a Bijacovciach je 
manažment v Prešove a nie v Bijacovciach. Nikto ho nepresvedčil, prečo je to dobré alebo zlé. 
Nerozumie, prečo PSK spája školu, ktorá má fungovať a chce tam urobiť ešte odbory, chce 
investovať do telocvične a berie jej manažment. Osobne si myslí, že táto škola doteraz funguje 
vďaka schopnosti riaditeľov, ktorí vždy vedeli zabezpečiť žiakov aj z iných okresov. Preto vždy 
v pohode prežili každé obdobie, ktoré pre lesnícke školy nebolo vhodné. Hovorí sa 
o decentralizácii. VÚC vznikol na základe decentralizácie, ministerstvo regionálneho rozvoja 
hovorí o tom, že regióny majú čo do tohto procesu povedať. Nemalo by sa na nich zabúdať 
a malo by sa vytvárať čo najviac pracovných miest práve v znevýhodnených regiónoch. Okres 
Levoča je znevýhodnený, Prešov takýto problém nemá. Podľa jeho názoru je presúvanie 
kompetencií manažmentu tejto školy do Prešova ako keby konanie v opačnom smere. Podľa 
slov poslanca Dupkalu sa povráva, že také niečo sa má urobiť aj v Humennom vo vzťahu k HA 
a OA. HA sa má presťahovať do budovy OA. Tam paradoxne žiaden nápad spojenej školy vraj 
zatiaľ nie je, čiže ide o dve inštitúcie pod jednou strechou. Ako Prešovčan a absolvent OA 
v Prešove nemôže dopustiť, aby zanikla 70-ročná značka na trhu. Verí všetkému, čo povedali 
poslanci v diskusii. Vyše 9 000 podpisov v petícii tiež nie je sranda. Určite bude veľmi pozorne 
sledovať, čo bude s budovou - sídlom OA a či sa bude využívať na prácu so sociálne 
odkázanými ľuďmi, rodinami, postihnutými atď. Prednesie svoj postoj a návrh, ktorý 
konzultoval s riaditeľom školy, zástupcami rodičov, študentov a členov pedagogického 
a nepedagogického zboru. Je rád, že ich prijal riaditeľ Úradu PSK za účasti vedúceho odboru 
školstva. Na stretnutí padli argumenty bez invektív, emócií, jednoducho fakty. Nikto nemá 
problém s presťahovaním OA naozaj do vhodných, lepších, krajších a modernejších priestorov. 
Ak verí tomu, že aj väčšina zamestnancov tejto školy ostane naozaj v zamestnaneckom pomere, 
znamená to, že svojím dnešným hlasovaním neodpíše rodiny a živiteľov a nepošle ich na úrad 
práce. Je to fantázia. Ale prečo nemôžu fungovať dve školy pod jednou strechou, prečo musí 
byť v názve slovo „spojená“? Riaditeľovi OA nejde o jeho kreslo, nech je riaditeľom hocikto, 
ale nech nezanikne značka OA. Chce veriť tomu, že v januári – februári budúceho roka bude 
predložený návrh zákona a po jeho schválení sa škola bude môcť volať napr. obchodná 
akadémia a stredná odborná škola podnikania. Spýtal sa na možnosť zapracovania nejakej 
poistky do uznesenia, lebo sa môže stať, že zákon nebude schválený a OA bude po 70 rokoch 
minulosťou. Neostáva mu nič iné len veriť, že slová poslanca Damankoša budú naozaj pravdou. 
Bol by nerád, aby sa o ňom hovorilo ako o človeku, ktorý zlikvidoval 70-ročnú značku. Je to 
jeho skromný osobný postoj, ktorý vyjadrí aj svojím hlasovaním. Verí, že aj po tomto zasadnutí 
zastupiteľstva stále zostane v Prešove OA. Predseda PSK Majerský dodal, že ak chce PSK 
obhájiť 70-ročné značky, mal by brániť záujmy strednej ekonomickej školy, ktorá bola 
v Prešove a premenovala sa na obchodnú akadémiu. Zhruba pred 15 – 20 rokmi pri tejto zmene 
bolo potrebné brániť 60-ročnú alebo 50-ročnú značku. Poslanec Damankoš povedal, že 
v podstate poslanec Dupkala zhrnul niekoľko možných obáv, ktoré sú nielen v Prešove ale 
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v celom PSK. Postavil to do roviny otázky dôvery v to, či budú dôsledky naozaj také, ako sú  
myslené. Už teraz môže dať čiastočný odpočet toho, čo sa za 2,5 roka podarilo. Ani jedno 
racionalizačné opatrenia tohto zastupiteľstva nemalo za sebou nejaké nehnuteľnosti, o ktoré bol 
niekde záujem, ani žiadne nápravy. Vedúci odboru školstva by mohol informovať 
o skúsenostiach škôl, kde došlo k racionalizačným opatreniam, či sa naplnili čierne scenáre, 
alebo či to náhodou neviedlo k niečomu, čo by mohlo byť lepšie. Rozumie obavám voličov, 
rodičov aj verejnosti, že to nemusí byť dobré. PaedDr. Furman odpovedal, že v rámci 
prevedených fúzií v okrese Bardejov, Svidník, Prešov nebola negatívna odozva. Sú ojedinelé 
prípady, kde sa nepodarilo dohodnúť s pedagógmi na konkrétnom úväzku v rámci novej školy. 
Pri napĺňaní určeného počtu žiakov v prijímacom konaní je vo Svidníku jediná škola  
s naplneným počtom žiakov. Teda fúzia technickej aj polytechnickej školy mala svoj zmysel. 
V Bardejove ide OA dokonca do progresu. Aj v rámci fúzie tejto školy sú odbory OA a HA 
zachované v okrese Bardejov a pokračujú ďalej. Tá škola môže ďalej fungovať v takom duchu. 
Aj v tomto prípade sa uvažuje o zmene názvu. V rámci fúzie SPŠ drevárskej a SOŠ technickej 
v Prešove nemá negatívnu odozvu možného napätia, nedorozumenia, stresu týkajúceho sa 
pracovnoprávnych vzťahov alebo kvality výučby a pod. Všetky odbory drevárskej školy sa PSK 
snažil udržať a chce postupne progresívne nastaviť školy do rozmeru svojho prívlastku. Teda 
špecifikovať ich podľa členenia a jednotlivých odborov. Nemá zatiaľ negatívne skúsenosti. 
Poslanec Hopta chcel vedieť, či sa vzhľadom na skutočnosť, že každá z týchto škôl má svoje 
vlastné problémy, existuje v danom regióne a má svoju vlastnú históriu, bude hlasovať o každej 
škole samostatne alebo o všetkých školách spolu. Podľa slov predsedu PSK Majerského môže 
byť samostatné hlasovanie o každej škole. Poslanec Kaliňák nepatrí k ľuďom, ktorí by 
popierali svoje slová, ako to robili niektorí poslanci pred  1 – 2 rokmi. Preto potvrdil slová 
vedúceho odboru školstva, že rokovania dňa 10. 5. 2020 v Medzilaborciach boli konštruktívne. 
V podstate iné ani nemohli byť, lebo situácia v Medzilaborciach velí správať sa racionálne 
a navrhnuté riešenie je v tejto chvíli asi najlepšie pre šancu Gymnázia v Medzilaborciach do 
budúcna. Chcel vedieť, či súčasťou materiálu nemali byť stanoviská jednotlivých rád škôl. 
Prekvapilo ho, že sa ruší internát, ktorý momentálne nefunguje, ale je pred rekonštrukciou, 
keďže je súčasťou Catching-up Regions. Rozprávalo sa o vyvíjaní snahy dotiahnuť tam 
zahraničných študentov. Práve tento internát je predpokladom, aby títo študenti mohli prísť 
v budúcnosti do Medzilaboriec. Potom sa bude tento internát opätovne zriaďovať? Osobne si 
spočítal skutočné reálne počty žiakov na 3 školách v okrese Medzilaborce. Radovo ich je o 10 
% - 15 % viac, ako je uvedené v predloženom materiáli. Nevie, aká je situácia v iných okresoch. 
Ak v budúcnosti bude znovu delenie stoličiek, malo by byť objektívnejšie než riešenie 
momentálnych potrieb nejakých zriaďovateľov. Na stretnutí konanom na pôde PSK poslanec 
Dupkala zistil skutočnosť, že nie všetky údaje boli pravdivé. Koho vinou, to neskúma a nerieši. 
Napr. OA chýbalo 24 žiakov, čo je jedna trieda. Medzi poslancov by nemal byť vnášaný pocit, 
že OA stráca na kredite, ide dole vodou atď. Každý vie, kto určuje počet žiakov na školách. Je 
to odbor školstva Úradu PSK. OA dostala 56 miest a prihlášok bolo 163. Je to jasný signál 
záujmu o OA a jej odbory. Predseda PSK Majerský dodal, že ak by PSK púšťal iba školy, o 
ktoré je záujem, tak by mal všetkých len absolventov gymnázií a nemal by napr. kto položiť 
obklad v dome, opraviť auto, zrezať strom a pod. Všetci by išli na gymnáziá, všetci by chceli 
byť manažéri. PSK sa musí správať podľa potrieb národného hospodárstva a regionálneho 
hospodárstva. Sú to omnoho dôležitejšie fakty, ktoré by mali rozhodovať potrebe v PSK. 
Kľudne by nechal všetky školy otvorené, lenže žiakov je málo, preto nemôžu byť všetky školy 
funkčné ako pred 20 – 30 rokmi. Pre predsedu PSK by bolo najjednoduchšie nechať všetky 
školy tak, financovať ich ako predtým, ale bolo by to neefektívne narábanie s finančnými 
prostriedkami. Je úplne jednoduché byť populistom na mieste predsedu PSK a nechať všetko 
ako je. Vedúci odboru školstva by nebol zaťažený analýzami, prácou, komunikáciou 
s poslancami v regióne. Bolo by to neefektívne narábanie s finančnými prostriedkami. PSK 
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chce naozaj pozitívny výsledný efekt pre žiaka, učiteľa a rodiča. Poslankyňa Leščáková 
pripomenula prítomným poslancom, že po príchode na PSK v podstate všetci volali po 
racionalizácii a optimalizácii siete škôl naprieč všetkými politickými klubmi, pretože každý 
vedel, že na stredných školách je o niekoľko stoviek viac voľných miest, ako je počet reálne 
žijúcich deviatakov v kraji. Každý to prijal ako fakt, preto bolo uložené vedúcemu odboru 
školstva vypracovať návrh optimalizácie siete stredných škôl. Tú aj vypracoval, niekoľkokrát 
ju prezentoval, niekoľkokrát prešla pripomienkovaním. Keď prešla celým procesom, mala 
pocit, že všetky okresy sú vysporiadané s predloženým návrhom. Potom prišla realita a 
to schvaľovanie v zastupiteľstve a poslanci jednotlivých okresov sa začali správať alibisticky. 
Úplne chápe vnútorné väzby poslancov v rámci svojich okresov. Častokrát počúva argumenty, 
že škola finančne vychádza. Veď škola nemá finančne prežívať a vychádzať s odretými ušami, 
ale má mať finančný priestor. Preto prichádza optimalizácia, aby sa škola rozvíjala a výuka bola 
podstatne kvalitnejšia ako teraz. Každý vie o poklese úrovne výuky na stredných aj vysokých 
školách, ale keď má niečo spraviť, správa sa totálne alibisticky len preto, aby nevyzeral zle. Je 
krajšie súhlasiť s tým, že je treba všetko zachovať. Aj keď s odretými ušami, s nulovými 
osobnými príplatkami učiteľov, s nulovou novou výbavou škôl. Svet okolo napreduje a školy 
PSK extrémne stagnujú. Na začiatku bol cieľom návrh optimalizácie stredných škôl, ktorý nie 
je za posledný rok vôbec spomínaný. Na začiatku všetci vyjadrili súhlas s kvalitnejšími 
a lepšími školami v PSK. Takmer všetky kraje SR už majú tento proces za sebou a PSK sa teraz 
zadrháva na nejakých maličkostiach. Súhlasí s tým, že názov spojená škola je nezmyselný 
a nevypovedá o tom, čo je na škole. Také maličkosti treba riešiť v rámci výnimiek ministerstva, 
ale netreba zabudnúť na to, prečo robí PSK racionalizáciu. Chce, aby deti zostávali študovať 
v tomto kraji na kvalitných školách. Aby tieto školy boli prijaté ako kvalitné a neprežívali 
s odretými ušami. Príjmy pre samosprávy budú vzhľadom na pandémiu nižšie, teda ani PSK 
nebude môcť investovať tak ako predtým. Len aby boli poslanci pekní v rámci svojho okresu, 
pripadá jej to maximálne nezodpovedné. Poďakovala odboru školstva za vypracovanie veľmi 
kvalitného návrhu optimalizácie, aj keď ho musel mnohokrát upravovať a stále nie je dosť 
dobrý. Požiadala všetkých, aby sa zamysleli nad tým, čo vlastne tou optimalizáciou chcú 
dosiahnuť. Poslanec Hopta nemá najmenší problém súhlasiť s poslankyňou Leščákovou. Ale 
nevie, prečo sa to nerobí aj na celoštátnej úrovni. Vymyslí sa nové ministerstvo, len aby tam 
niekto mohol mať funkcie. Keď sa to začalo v Prešove, môže sa to robiť aj na celoštátnej úrovni. 
Netreba vymýšľať nové ministerstvá, ktoré ľuďom nič neprinesú. Poslanec Kahanec nechce 
svojím vystúpením vôbec spochybniť racionalizáciu školstva, ani podporovať nejaký 
populizmus alebo alibizmus. Netreba hádzať všetko do jedného koša, lebo história a vývoj škôl 
tiež niečo znamená. Návrh predložený poslancom Damankošom aspoň čiastočne rieši 
nezmyselný stav, ktorý PSK má. Práve tie nezmyselné názvy škôl, ktoré nič nehovoria o škole 
a sú tu dlhý čas, sú vážnym problémom. PSK robí racionalizáciu, lebo školy strácali žiakov. 
Školy nemajú dostatočné podmienky a financie. Už pred 10 – 20 rokmi bolo potrebné vymeniť 
riaditeľov, aby nepadali dole. Poslanec Dupkala uviedol, že by bolo veľkým politickým 
nešťastím, keby sa v tejto rokovacej miestnosti úprimné slová hociktorého z poslancov pretočili 
na populizmus alebo alibizmus, lebo všetci majú právo slobodne vyjadriť svoj postoj 
k jednotlivým bodom programu rokovania. Následne predložil poslanecký návrh v znení: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje presun resp. presťahovanie OA v Prešove z ul. Volgogradskej do 
budovy SOŠ podnikania na ul. Masarykovej v Prešove s podmienkou zachovania právnej 
subjektivity oboch škôl. Požiadal vedúceho odboru školstva o vyčíslenie, koľko eur PSK 
skutočne ušetrí týmto spojením škôl. Dúfa, že to nie sú dve výplaty a to zástupcu aj riaditeľa. 
Budova na ul. Volgogradskej je v katastrofálnom stave. Súhlasí s jej opravou a využívaním. 
Poslanec Damankoš dal do pozornosti vetu uvedenú na str. 7., že až 20 % populačného ročníka 
15-ročných nepokračuje na stredných školách. Spýtal sa, či to treba chápať tak, že PSK plánuje 
počty pre časť žiakov, ktorí nenastúpia na stredné školy, lebo skončia povinnú školskú 
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dochádzku alebo dosiahnu 16 rokov skôr, ako ukončia 8. – 9. ročník. Ak je to tak, zastupiteľstvo 
aj s týmito hlasovaniami a racionalizačnými opatreniami má stále niekoľko stoviek voľných 
miest na stredných školách, o ktorých PSK dopredu vie, že obsadené nebudú. Je to zároveň 
poznámka k ďalšej metodike, či budovať školy niekde v blízkosti osád, alebo či nemajú byť 
v centrách, kde je práca. Hlavnou náplňou školy nie je jej existencia ale vyprodukovať 
absolventa, ktorý neskončí na úrade práce. Riešením vzniknutého problému pri OA v Prešove 
je jej presťahovanie a podpora jeho návrhu na uznesenie jednej školy s názvom, ktorý bude plne 
rešpektovať to, čo sa tam reálne učí. O svoj názov nikto nepríde, dosiahne sa vyššia efektivita, 
ale hlavne žiak bude mať efektívnejší výstup na konci svojho štúdia. Predseda PSK Majerský 
prediskutoval jednotlivé predložené návrhy s hlavným kontrolórom PSK aj podpredsedami 
PSK. Keď prejde návrh poslanca Damankoša, zastupiteľstvo už nebude hlasovať o návrhu 
poslanca Dupkalu, lebo sa navzájom bijú. Keď zastupiteľstvo schváli názov, nemôže potom 
schvaľovať právnu subjektivitu. Poslanec Hrabčák pochádza z okresu Sabinov, ktorý nie je 
predmetom racionalizácie siete stredných škôl, preto môže objektívne posúdiť predložený 
materiál. Vychádza exaktne z čísel uvedených v materiáli, ktoré asi nepustia. Pred 10 rokmi 
mal PSK 45 000 žiakov, dnes ich je 30 000 a kapacity škôl jednoducho zostali. Je treba urobiť 
nejakú racionalizáciu a kapacity znížiť. Pokiaľ 20 % detí po skončení základnej školy nenastúpi 
na stredné školy, vznikne tam 20 %-ná voľná kapacita, ktorú PSK nebude vedieť nijako naplniť, 
ale počítať s tými miestami musí. Podľa materiálu PSK musí klásť dôraz na výraznú zmenu 
systému vzdelávania a štruktúry škôl. To ho mrzí, lebo filozofia akou sa vyvíja stredné a vysoké 
školstvo, nabrala veľmi zlý smer. Kvalita stredných škôl je úplne zdecimovaná a nanovo sa 
objavil nejaký zavádzaný duálny systém vzdelávania. Z toho sa teší, lebo ten naozaj fungoval. 
PSK musí štruktúru stredných škôl prispôsobovať požiadavkám trhu, zamestnávateľov a nie ju 
prispôsobovať skryto napísanej nejakej skupine obyvateľstva s názvom marginalizovaná 
z regionálneho prostredia. Pokiaľ sa bude prispôsobovať tejto skupine, naozaj bude generovať 
ďalšiu armádu nezamestnaných po ukončení vzdelávacieho procesu. S vedúcim odboru školstva 
sa zhodol v tom, že nie je vhodné vytvárať elokované pracoviská v rôznych osadách, lebo 
takýmto spôsobom PSK podporí zlý prístup týchto skupín vo veci stredného vzdelávania, kde 
by mali získavať nejaké návyky mimo svoje bydlisko. Stredné školstvo a jeho vývoj musí PSK 
prispôsobovať terajším a budúcim požiadavkám na trhu. Mal by byť tým vizionárom a 
v spolupráci so zamestnávateľmi nejakým spôsobom kreovať budúce potreby a nastaviť 
školstvo tak, aby si žiaci vybrali študijný odbor a vedeli sa v ňom v praxi uplatniť. Poslanec 
Paľa ako vysokoškolský profesor povedal, že slová poslankyne Leščákovej a poslanca 
Hrabčáka majú veľký význam. Prijíma stredoškolákov na vysoké školy a vidí, že pokles kvality 
je naozaj jednoznačný. Požiadal zastupiteľstvo, aby tieto kroky boli zmysluplné a aby sa 
pozeralo na výsledok a cieľ. A tým je mať kvalitnejšieho žiaka, ktorý je pripravený adaptabilne 
sa zaradiť na pracovný trh alebo študovať na vysokej škole, ktorá čerpá z jeho základov. 
Podpredseda PSK Bizovský dodal, že na Rade PSK prebehla práve najväčšia diskusia 
k racionalizácii škôl v okrese Levoča a školy v Bijacovciach. Je rád, že bude osobitné 
hlasovanie k jednotlivým školám. Najviac rozruchu a vysvetľovania na Rade PSK aj medzi 
poslancami PSK bolo práve k tejto škole. Berie fakt, že pre tento región je to problém, ktorý 
poslanci z okresu Levoča vnímajú viac ako ostatní, ktorí tam nežijú. Rôzne obviňovania sú 
určite nezmyselné. Možno by bolo dobré, aby sa vyjadrili všetci poslanci okresu Levoča. Svoj 
názor vyslovil len poslanec Ledecký. Osobne by nechcel hlasovať proti názoru poslancov 
z daného okresu. Podľa slov predsedu PSK Majerského by sa možno mali vyjadriť mimo 
záznamu kamier. Práve preto bude samostatné hlasovanie o každej škole, aby poslanci 
jednotlivých okresov neboli terčom narážok v prípade svojho hlasovania za racionalizáciu. Ak 
majú vôľu a ochotu vyjadriť sa, nebráni im. Poslanec Vook povedal, že je to vážna téma. Aj 
Svidník prechádzal racionalizáciou školstva. Niektoré racionalizačné opatrenia sú viac-menej 
ekonomické alebo politické rozhodnutia. Dohoda bola, že za dané okresy budú rozhodovať 
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poslanci. Toto by bolo potrebné dodržiavať, aj keď niektoré mestá už prešli racionalizáciou 
a mohli by tvrdiť, prečo takýmto krokom. Bolo dohodnuté, aby sa poslanci jednotlivých 
okresov vyjadrovali k racionalizácii, či je alebo nie je prospešná, či názov má byť taký alebo 
onaký. Jeho ako poslanca z menšieho regiónu konkrétne najviac zaujíma, aby racionalizácia 
regionálneho školstva prebiehala trochu ľahšie. V okrese Prešov je pre tento rok končiacich 1 
298 žiakov, ale voľných stredoškolských miest je približne 2 152. To je nárast pomaly 100 %. 
Ten problém budú znášať poslanci v rámci svojich regiónov, lebo žiakov musia dodať do 
Prešova. Ak je kvalitný žiak, nech ide za kvalitným vzdelávaním do Prešova aj iných miest. 
Niektorí žiaci sú priemerní, okresy majú základné školy s marginalizovanými žiakmi. Je 
predpoklad, že niektorí žiaci nenastúpia na stredné školy, ale v Prešove budú opätovne doplnené 
školy žiakmi z ostatných regiónov a ich školy už nedoplní nikto. V rámci racionalizácie 
školstva chudobnejších regiónov treba pozerať na to, že pri znižovaní počtu žiakov v triedach a 
nenaplnení na 17 % -18 % bude škola zrušená a rodič automaticky dieťa prihlási do Prešova, 
lebo má väčšiu istotu, že daná škola bude existovať. Racionalizovať treba, už v minulosti sa 
o tom diskutovalo. Poslanci by sa mali riadiť predloženým materiálom, ale prioritne by mali 
mať cieľ naplniť predovšetkým štátne školstvo, lebo slabšie regióny budú mať obrovský 
problém s prežitím škôl. Predseda PSK Majerský nevie o tom, že by on, vedúci odboru 
školstva alebo zastupiteľstvo riešili racionalizačné opatrenia politicky. To by bolo vrcholne 
nevkusné a nesprávne. Ani poslanci v rámci okresu by o tom nemali rozhodovať. Sú najviac 
vystavení konfrontácii s voličmi vo vlastnom okrese. O racionalizácii školy, jej spojení alebo 
zrušení  rozhoduje vždy zastupiteľstvo. Pred 35 rokmi aj jeho kamarátka študovala na strednej 
odbornej škole vo Svidníku ako módna návrhárka. Doba sa zmenila, dnes pracuje ako učiteľka 
v špeciálnej škole. Medzitým musela absolvovať ďalšie štúdium, keďže postupne zanikli firmy, 
kde pracovala. To všetko priniesla doba. Dnes tá škola neexistuje, aj keď niektoré odevné firmy 
a prevádzky stále fungujú. PSK sa musí snažiť teraz riešiť súčasnú situáciu. Jednoducho žiakov 
niet a školy nemôže živiť iba pre to, aby boli. Poslankyňa Leščáková reagovala na poslanca 
Vooka, ktorý hovoril o zabezpečení naplnenia hlavne štátnych verejných škôl. Ako inak sa to 
dá urobiť, než zlepšením kvality škôl. Človek má prirodzené právo vybrať si štúdium na strednej 
škole. Školy PSK by mali byť konkurencieschopné súkromným a cirkevným, ktoré majú taktiež 
svoje miesto v systéme stredoškolského vzdelávania. Dá sa to spraviť práve optimalizáciou 
a racionalizáciou školstva, ktorou sa skvalitnia a zlepšia školy PSK a budú naplnené. 
Podpredseda PSK Jakubov poďakoval PaedDr. Furmanovi, celému odboru školstva aj 
Zastupiteľstvu PSK, že dali okresu Stropkov pred rokom šancu, aby našiel optimálne riešenie 
pre stredné školstvo. Možno predložený návrh nie je úplne ideálny pre okres Stropkov, ale 
spravili sa kompromisy a nebolo to ľahké. Verí, že pre túto dobu a v tomto čase je to optimálne 
riešenie. Čas potvrdí, že sa našlo to najlepšie riešenie pre žiakov, pedagógov a rodičov v okrese 
Stropkov. Poslanec Hrabčák tvrdí, že každý poslanec okresu, ktorého sa týka racionalizácia 
stredného školstva, je v určitom konflikte. Poslanci sú vystavení emóciám v danom okrese. 
Preto sú rokovania dlhé, aj keď čísla nepustia, emócia je silnejšia ako zdravý rozum. Potom to 
vyzerá tak, že zastupiteľstvo sa nevie na ničom dohodnúť. Uviedol príklad z praxe. Pokiaľ má 
mesto alebo obec požiadavku na výrub drevín, nikdy neposudzuje svoju žiadosť samo sebe. 
Posudzuje ju iné mesto alebo obec, lebo obec, ktorá chce rúbať stromy vo svojom okrese, je 
v konflikte záujmov. To isté nastáva v tomto prípade. Poslanci okresu, ktorého sa týka 
racionalizácia, majú právo hlasovať, ale sú v určitom konflikte záujmov. Preto sa ťažko rodí 
nejaký konsenzus v tejto veci. Poslanec Repaský je poslancom za okres Levoča a rozhodnutie 
je preňho veľmi ťažké. Je to ťažká a zložitá situácia. Je členom komisie školstva, vypočul si 
mnoho za, aj mnoho proti. Nie je to ľahké rozhodnutie. Škola vďaka šikovnému manažmentu 
nikdy nežiadala o nejaký spôsob dofinancovania a určitým spôsobom vie stále prežiť a stále 
funguje. Zaujímal sa o výsledky rokovaní, čo bude so žiakmi z KSK, čo bude s dvomi 
elokovanými pracoviskami, ktoré sú priamo v KSK a patria tejto škole. Toto vysvetlenie určite 
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všetkým pomôže. PaedDr. Furman odpovedal, že po rokovaní so zástupcami KSK prejdú 
pracoviská v Rudňanoch a Bystranoch do zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so žiakmi 
a všetkými pedagogickými a nepedagogickými zamestnancami. Poslanec Benko dodal, že na 
Rade PSK sa vedúceho odboru školstva pýtali, či poslanci okresu Levoča sú spokojní 
s rozhodnutím o škole v Bijacovciach, že teda pôjde pod hlavičku lesníckej školy v Prešove. 
Poslanci za okres Levoča sú traja, sedia v tejto rokovacej miestnosti a zrazu to tak nie je. Nevie, 
kde je chyba a prečo je to tak. Racionalizácia škôl prebiehala aj minulý rok, rokovalo sa aj 
o OA, ale výsledkom nebola zhoda pri názve školy. Aj v Prešove urobili poslanci dvakrát 
ústupok, pričom okresy Vranov nad Topľou a Snina sa posunuli do ďalšieho kola a na Rade 
PSK padla dohoda o predložení materiálu v auguste 2020. Najprv bolo povedané, že všetko je 
v poriadku, všetko je prekonzultované a dnes na zastupiteľstve vidno, že to tak nie je. Poslanec 
Bača je poslancom okresu Levoča. Argumentov je naozaj dosť. Plne súhlasí so slovami 
poslancov Ledeckého a Repaského. Jednoznačne je za zachovanie školy v Bijacovciach. Má tu 
aj podporné stanovisko Lesného závodu v Prešove a stanovisko Slovenskej lesníckej komory. 
Ale keď sa už PSK a KSK dohodli, že žiaci z iného kraja nebudú v tejto škole, tak tá škola 
naozaj nemá žiakov. Bez žiakov z Bystrian a Rudnian nemôže škola v Bijacovciach sama 
o sebe existovať. Odkazy, aby poslanci vlastného okresu o tom rozhodovali, by dospelo k tomu, 
že by žiadna racionalizácia nebola a nakoniec všetci poslanci prijali uznesenie o racionalizácii 
škôl v PSK. Jeho stanovisko je nasledovné. Keď by žiaci z Rudnian a Bystrian zostali 
v pôsobnosti školy v Bijacovciach, jednoznačne by bol za to, aby sa škola nerušila. Lenže bez 
týchto žiakov sa škola neuživí. Predseda PSK Majerský potvrdil, že ide aj o vyjednávanie 
medzi samosprávnymi krajmi a vzájomné dohody. Nechce hovoriť o tom, akú strednú školu 
plánoval otvoriť KSK, čo by ohrozilo zase školstvo PSK. Táto dohoda bola racionálna, múdra 
a PSK nejde Bijacovce rušiť. Práve naopak, budú mať možnosť ešte väčšieho rozkvetu a pole 
pôsobnosti sa im rozšíri. Poslanec Damankoš nevie, či je dobré vyjadrenie každého poslanca 
okresu Levoča. Tento materiál bol prerokovaný v mnohých kolách. Je tu veľmi krehká dohoda 
aj s KSK. Ak to PSK neurobí, môže sa stať, že KSK sa rozhodne mať vlastnú pedagogickú 
školu v Spišskej Novej Vsi, alebo tiež ťahať žiakov z Levoče. Chápe poslancov, že nie je dobré 
doma povedať, že boli za niečo, ale to možno platí aj o ostatných okresoch, kde nebola dohoda. 
Poslanci PSK predsa sľubovali, že budú rozhodovať v prospech kraja a vyššieho princípu. 
Neschválením predloženého návrhu vo vzťahu k Bijacovciam si PSK zarába na oveľa väčší 
problém, ako momentálne chce. Poslanec Ledecký naozaj nevie o žiadnej škole v kraji, ktorá 
by si zriadila elokované pracovisko z existujúcej školy vzdialenej 50 km cez hranice iného 
okresu. Zdá sa mu to nelogické. Povedal množstvo argumentov a vedel by vymenovať aj ďalšie. 
Je totálne nelogické, aby niekto lepšie manažoval školu zo vzdialenosti 50 km ako súčasní 
manažéri, ktorí tam sedia. Podľa slov poslanca Vooka by bolo možno treba citlivejšie 
racionalizovať a hlavne rozdeľovať miesta žiakov v okresoch, lebo aj to má veľký vplyv na 
existenciu škôl v daných okresoch. Možno by bola potrebná väčšia diskusia ohľadom voľných 
miest v daných okresoch a možno by v tých okrajových regiónoch nebol až taký problém 
v oblasti žiakov. Priestor na rozdeľovanie miest treba určite urobiť.  
Doplňovací návrh predložený poslancom Damankošom:  
Zastupiteľstvo PSK ukladá vedúcemu odboru školstva Úradu PSK predložiť návrh 
optimalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za okresy Vranov nad 
Topľou a Snina. Termín: 31. 8. 2020                                 Zodpovedný: vedúci odboru školstva 
Hlasovanie:                  za: 45              proti: 0  zdržalo sa: 11 
Doplňovací návrh bol schválený. 
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Doplňovací návrh predložený poslancom Damankošom: 
Zastupiteľstvo PSK ukladá vedúcemu odboru školstva Úradu PSK spracovať žiadosť na 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o výnimku pri určení názvu Spojenej školy 
na nasledujúci názov: Spojená škola, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola 
podnikania, Masarykova 24, Prešov. 
Termín: 31. 12. 2021                                                           Zodpovedný: vedúci odboru školstva                          
Hlasovanie:                  za: 44              proti: 0  zdržalo sa: 12 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský uviedol, že schválením tohto návrhu stráca doplňovací návrh 
poslanca Dupkalu význam. Schválený návrh poslanca Damankoša už hovorí o dvoch 
samostatných organizačných zložkách. Požiadal o stanovisko hlavného kontrolóra. Ing. Mikloš   
(prerušený zvukový záznam – vypnutý zvuk). Poslanec Hopta (prerušený zvukový záznam – 
vypnutý zvuk). Predseda PSK Majerský povedal, že následne bude prebiehať samostatné 
hlasovanie o jednotlivých školách. Ak by prešli  obidva poslanecké návrhy, nevie, ako ich PSK 
zrealizuje. Je to logický nezmysel. Explicitne o sťahovaní hovorí predložený návrh za okres 
Medzilaborce, Stropkov, Prešov, Levoča. Tam budú môcť poslanci Hopta aj Dupkala svojím 
stanoviskom vyjadriť svoj názor.  
 
Doplňovací návrh predložený poslancom Dupkalom:  
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje presun OA v Prešove z ul. Volgogradskej do budovy SOŠ 
podnikania na ul. Masarykovej v Prešove s podmienkou zachovania právnej subjektivity 
oboch škôl.  
Hlasovanie:                  za: 16              proti: 1  zdržalo sa: 41 
Doplňovací návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie (okres Medzilaborce): 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 
NR SR č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Medzilaborce takto: 
a) vyradenie Gymnázia, Duchnovičova 13, Medzilaborce zo siete škôl a školských zariadení 
SR k 31. 8. 2021 
b) vyradenie Strednej odbornej školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
c) vyradenie Školskej jedálne, Mierová 296/15, Medzilaborce ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 8. 2021 
d) vyradenie Školského internátu, Mierová 296/15, Medzilaborce ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce zo siete škôl a školských 
zariadení SR k 31. 8. 2021 
e) zaradenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Gymnázium a Stredná odborná škola 
polytechnická A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce do siete škôl a školských 
zariadení SR od 1. 9. 2021. 
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Hlasovanie:                  za: 55              proti: 1  zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie (okres Stropkov): 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 
NR SR č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
A.    s c h v a ľ u j e 
A.2. návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Stropkov takto:  
a) vyradenie Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov zo siete škôl a školských 
zariadení k 31. 8. 2021 
b) zaradenie Elokovaného pracoviska, Hlavná 6, Stropkov ako súčasti Strednej odbornej školy 
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 
2021. 
Hlasovanie:                  za: 57              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie (okres Prešov): 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 
NR SR č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
A.    s c h v a ľ u j e 
A.3. návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Prešov takto:  
a) vyradenie Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov zo siete škôl a školských zariadení 
SR k 31. 8. 2021 
b) vyradenie Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
c) vyradenie Školského internátu, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
d) vyradenie Školskej jedálne, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
e) zaradenie Spojenej školy s organizačnými zložkami Obchodná akadémia a Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 
f) zaradenie Školskej jedálne, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Spojenej školy, Masarykova 
24, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 
g) zaradenie Školského internátu, Masarykova 24, Prešov do siete škôl a školských zariadení 
SR od 1. 9. 2021.  
Hlasovanie:                  za: 51              proti: 0  zdržalo sa: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Návrh na uznesenie (okres Levoča): 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 
NR SR č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov 
A.    s c h v a ľ u j e 
A.4. návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny 
v sieti škôl a školských zariadení SR v okrese Levoča takto: 
a) vyradenie Spojenej školy, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola 
lesnícka, Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola 
technická, Rudňany zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
b) vyradenie Školskej jedálne, Bijacovce 1 ako súčasti Spojenej školy, Bijacovce 1 zo siete škôl 
a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 
c) vyradenie Školského internátu, Bijacovce 1 ako súčasti Spojenej školy, Bijacovce 1 zo siete 
škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021 

d) zaradenie Elokovaného pracoviska, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 
e) zaradenie Školskej jedálne, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021 
f) zaradenie Školského internátu, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021. 
Hlasovanie:                  za: 33              proti: 4  zdržalo sa: 20 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 - Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Tento bod bol stiahnutý 
z programu rokovania. 
 
 

K bodu 7 - Vyúčtovanie zálohového príspevku za služby vo 
verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2019: 
Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že odbor dopravy 
vykonal vyúčtovanie podľa zaslaných výkazov od zmluvných dopravcov PSK. Na základe 
týchto skutočností pri vyúčtovaní príspevku za rok 2019 došlo k celkovému nedoplatku PSK 
vo výške 8 915,95 eur. SAD Prešov, a. s. a SAD Humenné, a. s., mali nedoplatok, SAD Poprad, 
a. s. a Bus Karpaty, s. r. o., mali preplatok.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e  n a  v e d o m i e   správu 
o vyúčtovaní  príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej 
doprave za rok 2019. 
Hlasovanie:                  za: 42              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 8 - Schválenie spolufinancovania pripravených projektov 
pre podanie žiadostí o NFP zo zdrojov EÚ v rámci IROP: Ing. 
Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, informoval prítomných, že dňa 
29. 3. 2019 bola Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vyhlásená výzva na 
predkladanie žiadostí o NFP. V rámci pripravenosti projektov do novej výzvy IROP plánuje 
SÚC PSK predložiť 6 projektov vymenovaných v dôvodovej správe. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
 
Spoločné hlasovanie o 6 návrhoch na uznesenie k 6 predloženým projektom: 
1) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

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

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

projektu vo výške max. 350 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

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

 
2) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – Križovatka 
s cestou II/538“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 eur, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 

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

projektu vo výške max. 350 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

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

 
3) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Križovatka s cestou II/538 – 
Batizovský potok“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 eur, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 350 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

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

 
4) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok - Starý Smokovec“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 eur, ktorého ciele sú 
v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK. 

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

projektu vo výške max. 350 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

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

 
5) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské 
Matliare“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 6 000 000,00 eur, ktorého ciele 
sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK. 

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

projektu vo výške max. 300 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

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

 
6) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Tatranské Matliare – Križovatka 
s cestou I/66“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 000 000,00 eur, ktorého 
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK. 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 350 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

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

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

 
Hlasovanie:                  za: 42              proti: 0  zdržalo sa: 0 
6 návrhov na uznesenie k 6 predloženým projektom bolo schválených. 
 
 

K bodu 9 - Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – 
Mikroprogram PSK:  PaedDr. Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja 
a projektového riadenia Úradu PSK, pripomenula, že Výzva Mikroprogram PSK na 
predkladanie žiadostí poskytnutie dotácie pre rok 2020 bola schválená pre programy šport, 
kultúra a sociálne služby. V rámci rozpočtu PSK bol pre tento účel vyčlenený objem finančných 
prostriedkov vo výške 1 010 700 eur. K 31. 3. 2020 bolo doručených 579 žiadostí. Materiál 
obsahuje 432 žiadateľov, ktorým boli rozdelené dotácie na bežné a kapitálové výdavky. Bežné 
výdavky predstavovali objem v sume cez 742 000 eur a kapitálové výdavky v sume cez 
268 000 eur. Všetky predkladané žiadosti boli v objeme 2,5 mil. eur. 
Diskusia: 
Poslanec Hencel poukázal na uvedenie nesprávnej sumy v jednom bode, ktorá sa stala pri 
písaní. Z tohto dôvodu poslanci za okres Kežmarok nesprávne alokovali prostriedky. Ide o str. 
9. v prílohe č. 2. Po dohode poslancov za okres Kežmarok presunul svoju sumu 1 000 eur 
z jedného projektu  na iné dva projekty, lebo prekročili požadovanú sumu tejto výzvy. Nedôjde 
k žiadnemu navýšeniu, len sa 1 000 eur presunie na ďalšie 2 žiadosti. Pozmeňovací návrh 
písomne predloží predsedovi PSK. Poslanec Kahanec predkladá pozmeňovací návrh z dôvodu 
zrušenia akcie. Ruší sa položka 65 za okres Prešov v čiastke 1 000 eur a v položke 60 – obec 
Kapušany pribudne suma 1 000 eur. Pozmeňovací návrh predložil predsedovi PSK. Predseda 
PSK Majerský dodal, že tieto pozmeňovacie návrhy budú na základe všeobecnej dohody 
poslancov v rámci okresov zapracované v predmetných prílohách. Nebude sa o nich hlasovať. 
Návrh na uznesenie:        
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou výzvou Mikroprogram 
Prešovského samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 
2020   s c h v a ľ u j e 
A.1. rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK re rok 2020 v rámci výzvy Mikroprogram Prešovského 
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v objeme 
1 010 661,32 eur z toho:  

Program 1 „ŠPORT“:                285 907,23 eur 
v tom:  
podprogram 1.1           125 003,23 eur 
podprogram 1.2              91 530,00 eur  
podprogram 1.3               69 374,00 eur  
z toho: bežné výdavky         160 904,00 eur 
kapitálové výdavky            125 003,23 eur 
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(príloha č. 1 tohto uznesenia)   
Program 2 „KULTÚRA“:      636 970,09 eur 
v tom:  
podprogram 2.1             92 257,00 eur 
podprogram 2.2         305 876,06 eur 
podprogram 2.3         238 837,03 eur 
z toho: bežné výdavky         544 713,09 eur 
kapitálové výdavky             92 257,00 eur 
(príloha č. 2 tohto uznesenia)  
Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“:     87 784,00 eur   
v tom:  
podprogram 3.1       51 064,00 eur 
podprogram 3.2             36 720,00 eur 
z toho:  
bežné výdavky               36 720,00 eur 
kapitálové výdavky              51 064,00 eur 
(príloha č. 3 tohto uznesenia)  
  

A.2. pozmeňovací návrh poslanca MUDr. Hencela, MSc.: 

Program 2 „Kultúra“ - okres Kežmarok: 

- zníženie pridelenej čiastky o 1 000 eur pre žiadateľa Romani Archa (štúdiové nahrávanie 
a výroba CD nosičov)  

- zvýšenie pridelenej čiastky o 500 eur pre žiadateľa Gréckokatolícku cirkev, farnosť Ihľany 
(výmena okien a dverí na budove cirkevného centra farnosti Ihľany)  

- zvýšenie pridelenej čiastky o 500 eur pre žiadateľa OZ Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy 
(videotechnické a svetelné vybavenie OZ Kobalt – kultúrna oblasť alternatívy)  

A.3. pozmeňovací návrh poslanca Ing. Kahanca: 

Program 2 Kultúra – okres Prešov: 

- zrušenie pridelenej čiastky 1 000 eur pre žiadateľa Rímskokatolícku farnosť sv. A. Gonzágu, 
Podhorany (Deň farskej rodiny) z dôvodu zrušenia akcie  

- pridelenie čiastky 1 000 eur pre žiadateľa obec Kapušany (V Kapušanoch dobre). 

Hlasovanie:                  za: 41              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Prílohy tohto uznesenia: 
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K bodu 10 - Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - 
Výzva pre región, Program 2: Podpora obnovy kultúrnych 
pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok: PaedDr. 
Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, 
uviedla, že Výzva pre región 2020 je zameraná na podporu realizácie projektov cyklodopravy, 
cykloturizmu, obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO, výstavy a rekonštrukcie športovísk 
PSK, zvýšenia kvality v sociálnych službách. V rámci rozpočtu PSK bol na tento celý balík 
vyčlenený objem 3,2 mil. eur. Predložený materiál sa týka rozdelenia dotácií pre Program 2: 
Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Do 31. 3. 
2020 bolo doručených 28 žiadostí v celkovej hodnote 2,6 mil. eur, pričom požadovaná čiastka 
dotácie od PSK bola vo výške 1 268 724 eur. Predmetom posúdenia bolo 18 žiadostí 
o poskytnutie dotácie, ktoré prešli administratívnym, kvalitatívnym aj odborným hodnotením. 
Celá vyčlenená suma vo výške 1 mil. eur je rozdelená na kapitálové výdavky v sume 
742 249,30 eur a bežné výdavky v sume 257 750,70 eur. 
Diskusia: 
Poslanec Jánošík chce požiadať poslancov o všeobecnú dohodu. V tejto výzve sa budú 
postupne rozdeľovať dotácie a hodnotenie je ústretové vzhľadom na počet žiadostí. Chcel by, 
aby vo Výzve pre región platilo približné pomerné rozdelenie schválených žiadostí na 
jednotlivé okresy. V minulosti sa poslanci vedeli vždy dobre dohodnúť na mikroprograme, 
ktorý už roky funguje, aj na rozdelení rekonštrukcie a opráv ciest. Vždy išlo o primerané 
rozdelenie medzi jednotlivé okresy. Bol by rád, aby aj vo Výzve pre región boli primerane a 
približne rozdelené projekty. Možno budú niektorí oponovať, že sa majú podporiť dobré 
projekty. Nehovorí o podpore zlých projektov, ale približne by mali predstavovať pomerné 
rozdelenie jednotlivých okresov. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou výzvou Prešovského 
samosprávneho kraja  - Výzva pre región  
A. s c h v a ľ u j e 
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK v rámci Výzvy pre región, Program 2: Podpora obnovy 
kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok pre rok 2020 v zmysle 
prílohy tohto uznesenia 

B. r u š í  uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 392/2020 v časti B. 

Hlasovanie:                  za: 48              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 11 - Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier 
PSK: PaedDr. Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia 
Úradu PSK, vysvetlila  prítomným, že celá idea je o príprave kvalitného budovania riadiacich 
programových a projektových kapacít PSK, aby sa dostatočne a kvalitne pripravoval na nové 
programové obdobie 2021 – 2027. A aby naozaj mohol  hovoriť o zvýšení a zefektívnení 
regionálneho rozvoja v PSK. Na to je potrebné vytvorenie podmienok v troch oblastiach a to 
na Úrade PSK, v našom regióne a postaviť sa novým výzvam, ktoré prináša samotný život. 
Reforma v rámci úradu už bola vytvorená. Od 1. 11. 2019  je zodpovedná za nový odbor, ktorý 
sa koncepčne pripravuje na ďalšie zmeny. PSK potrebuje mať vo vnútri kvalitných analytikov 
a stratégov pre regionálny rozvoj v kraji a tiež dostatočný kvalitný projektový tím, ktorý sa 
bude zaoberať kľúčovými projektovými zámermi. Ak chce mať PSK vizuálne znázornený 
strom, potrebuje mať ľudí na kvalitné spracovanie dát, aby vedeli pripraviť jeden kvalitný 
strategický materiál, ktorého metodika sa mení a názov ostáva. Je to plán hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja, ktorý bude obsahovať zásobníky projektov na celých 7 rokov, ktoré môžu 
naozaj prispieť k integrovanému rozvoju a rozvoju kraja. HDP je jedným z ukazovateľov, ktorý 
hovorí o zvyšovaní alebo znižovaní životnej úrovne. Dnes sa prihliada aj na ďalšie indexy so 
skratkou SPI, ktoré budú hodnotiť a dávať dotazníky našim ľuďom, ako vnímajú životnú 
úroveň kraja. Či sa naozaj zvýšila, či ľudia napr. s vybudovanou kanalizáciou rozumejú tomu, 
že sa im naozaj citeľne aj subjektívne zvýšila životná úroveň. Druhý kontext je okrem úradu,  
spolupráca s celým krajom. Od 1. 11. 2019 funguje na úrade inštitút rozvoja. Má za cieľ 
zmapovať všetkých aktérov pôsobiacich v okresoch PSK. Je ich dostatok, ale zisťuje sa, kto ich 
koordinuje. Mnohí naozaj prispievajú k rozvoju kraja, ale absentuje tu spoločná prepojenosť. 
PSK nechce nikoho obmedzovať, ale chce lepšiu spoluprácu na jednej lodi. Teda mať v kraji 
agentúry, ktoré pomôžu v regióne spracovať nielen projekty pre obce, ale aj kľúčové 
dokumenty, ktoré sú prvým predpokladom čerpania európskych štrukturálnych fondov obcami. 
PSK to chce dosiahnuť zosieťovaním. Tento materiál hovorí o predpoklade rozdelenia PSK na 
funkčné subregióny. Štátny radca vicepremiérky zaslal PSK ďakovný list s tým, že funkčné 
subregióny spracované PSK boli pre celú SR ako dobrý príklad praxe pre všetky VÚC. 
Integrovaná sieť regionálnych rozvojových centier predpokladá tri veľké centrá, ktoré budú ako 
malé rady partnerstiev fungovať, aby naozaj pokryli všetky potreby daného regiónu, aby bol 
naozaj funkčný. Takže hlavným cieľom je mať strategickú jednotku na úrade, mať dostatočné 
projektové kapacity a hlavne dobrú spoluprácu vo všetkých regiónoch, kde sa budú riešiť nové 
výzvy, ktoré čakajú PSK ako demografický vývoj, duálne vzdelávanie, marginalizované 
skupiny, sociálne skupiny, pastoračné projekty a pod. Tento návrh vytvára prvú platformu 
zosieťovania všetkých projektových kapacít v našom regióne a vzájomného prepojenia prác na 
jednom výstupe a tým je kvalita obyvateľov v našom kraji. Aby bola viditeľná a aby sa 
odzrkadlila aj v indexoch ako je HDP, SPI a pod.  
Diskusia: 
Poslanec Ledecký s tým súhlasí. Z určitej analýzy bolo zistené, že v každom jednom regióne 
je príliš veľa subjektov zaoberajúcich sa regionálnym rozvojom, alebo majú v názve regionálny 
rozvoj. V podstate ich nikto nekoordinuje a nijakým spôsobom nie sú zosieťované (MAS, 
centrá pomoci, agentúry regionálneho rozvoja, regionálne centrá a ďalšie subjekty). Snahou 
nového ministerstva je, aby vzniknutý nový systém bol poprepájaný a systematicky 
nefungujúce elementy v regióne neboli zbytočne podporované. To, čo funguje, by sa malo 
nejakým spôsobom zosieťovať, aby to prinášalo spoločné efekty. Nie je možné, aby každý 
subjekt mal svoju vlastné stratégiu, strategické dokumenty, ako keby fungoval vo svojom 
vesmíre. V najbližších dňoch navštívia jednotlivé VÚC, predstavia svoje koncepcie a požiadajú 
ich, aby začali robiť na svojich dokumentoch, ktoré sú podmienkou čerpania EÚ. PSK má svoje 
vlastné centrá pomoci v znevýhodnených okresoch, sú tiež rovnako rozbité. Od nového roka 
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by malo ministerstvo vytvoriť vlastnú a hustejšiu sieť centier pomoci v regiónoch financovanú 
zo zdrojov EÚ. Teší sa tejto iniciatíve, aj na možnú spoluprácu. Najprv si všetko treba 
naplánovať, možno sa ušetria aj nejaké peniaze, aby sa táto práca nerobila duplicitne.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov    b e r i e   n a   v e d o m i e    informáciu o Integrovanej 
sieti regionálnych rozvojových centier Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                  za: 35              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 - Budovanie personálnych a odborných kapacít na 
podporu sociálnej ekonomiky v PSK: PaedDr. Slivková, vedúca odboru 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, informovala prítomných, že 
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vyhlásil minulý mesiac rýchlu 
výzvu, ktorá bola otvorená 4 týždne. Týkala sa predkladania žiadostí o dotácie v oblasti 
podpory regionálneho rozvoja. Cieľom projektu je hlavne podpora sociálnej ekonomiky 
a realizácia vzdelávania a poradenstva pre sociálne ekonomické partnerstvá. Zastupiteľstvo 
pred dvomi mesiacmi schválilo klaster sociálnej ekonomiky. Našiel sa priestor, kde by mohol 
PSK svoje interné kapacity refundovať z tejto výzvy. Odbor strategického rozvoja analyzuje, 
sieťuje, dáva návrhy a hľadá ďalšie finančné zdroje na refundáciu personálnych výdavkov. Ide 
o čiastku 50 000 eur. Výška dotácie je 45 000 eur a 10 %-né spolufinancovanie má hodnotu 
5 000 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
A.  s c h v a ľ u j e 
A.1. účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte „Budovanie personálnych a odborných 
kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji“ v zmysle 
dôvodovej správy 
A.2. podanie žiadosti o dotáciu na projekt „Budovanie personálnych a odborných kapacít na 
podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji“ 
A.3. spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 %  
oprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 000 eur 
A.4. v prípade schválenia žiadosti o dotáciu na projekt „Budovanie personálnych a odborných 
kapacít na podporu sociálnej ekonomiky v Prešovskom samosprávnom kraji“ realizáciu 
žiadosti o dotáciu v zmysle schválenej žiadosti o dotáciu.  
Hlasovanie:                  za: 37              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 13 - Dodatočné finančné prostriedky pre Strešné projekty 
PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A 
PL-SR 2014 – 2020: PaedDr. Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja 
a projektového riadenia Úradu PSK, uviedla, že ide o prefinancovanie výdavkov a to 
navýšenie z pôvodnej hodnoty 37 842,17 eur na hodnotu 38 603,07 eur a navýšenie vinkulácie 
finančných prostriedkov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia dodatočných zálohových 
platieb z pôvodnej hodnoty 644 734,48 eur na hodnotu 659 995,76 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A.     s c h v a ľ u j e  
A.1. navýšenie finančných prostriedkov určených na prefinancovanie výdavkov do obdobia 

certifikácie/refundácie výdavkov a spolufinancovanie nákladov na riadenie Strešných 
projektov Programu INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 z pôvodnej hodnoty 37 842,17 
eur na hodnotu  38 603,07 eur – BV, t. j. navýšenie o hodnotu 760,90 eur (pôvodne 
30 304,89 eur - BV – uznesenie Z PSK č. 327/2016, uznesením ZPSK č. 316/2019 
navýšené na 37 842,17 eur - BV). 

A.2. navýšenie vinkulácie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov 
na základe zmluvných vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi partnermi 
Strešných projektov z dôvodu zabezpečenia finančného krytia dodatočných zálohových 
platieb, ktoré budú poskytnuté na realizáciu projektov z prostriedkov Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Programu INTERREG V-A PL-SR 2014 - 2020 z pôvodnej 
hodnoty 644 734,48 eur na hodnotu 659 995,76 eur, t. j. navýšenie o hodnotu 15 261,28 
eur. 

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

K bodu 14 - Schválenie predloženia žiadostí o NFP 
a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci 
výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57: PaedDr. Slivková, vedúca odboru 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, predkladá materiál s obsahom 
konkrétnej formy projektov z komponentu školstvo iniciatívy Catching-up Regions. 
Predmetom žiadostí o NFP je: 1) SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku – I. etapa 
s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 61 500 
eur; 2) SOŠ polytechnická A. Warhola, Medzilaborce s výškou spolufinancovania 5 % 
z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 199 000 eur; 3) SOŠ, Jarmočná, Stará 
Ľubovňa – I. etapa s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov 
projektu v sume 253 349,89 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a 
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technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – I. etapa“  na základe zverejnenej výzvy 
IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.  
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 61 500,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.3. predloženie  žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej 
Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce“  na základe zverejnenej výzvy IROP-
PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.  
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 199 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 
2020.  
A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.5. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 253 349,89 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci.  
A.7.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených 
v bodoch A.1., A.3., A.5. z rozpočtu kraja. 
Hlasovanie:                  za: 42              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 - Účasť PSK v projekte „Touristic Visegrad Without 
Bordes“ pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského 
fondu: PaedDr. Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja a projektového 
riadenia Úradu PSK, uviedla, že PSK bol oslovený byť partnerom pre ukrajinskú stranu. 
Týmto schválením si môže zabezpečiť 10 000 eur, v ktorých je 100 %-ná refundácia. Účelom 
použitia by bola propagácia ďalšieho komponentu z Catching-up Regions týkajúceho sa 
Polonín s názvom Objavte Poloniny. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 
A.     s c h v a ľ u j e 
A.1. účasť Prešovského samosprávneho kraja v projekte „Touristic Visegrad Without Borders“ 
pripravovaného v rámci aktuálnej výzvy Vyšehradského fondu 
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A.2. financovanie projektových výdavkov vo výške 10 000 eur následne refundovanej v plnej 
miere programom (100 %-né financovanie). 
Hlasovanie:                  za: 43              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16 - Úprava spolufinancovania projektu „Recapture the 
Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest): PaedDr. Slivková, vedúca 
odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, informovala 
o odstúpení jedného partnera z konzorcia, tým pádom sa balík finančných prostriedkov 
prerozdelil a pre PSK sa navyšuje suma o 1 048,50 eur. Výška spolufinancovania sa upravuje 
na sumu 21 339,75 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov    s c h v a ľ u j e     úpravu spolufinancovania projektu „Recapture 
the Fortress Cities“ (Obnova opevnených miest) vo výške 15 % z celkových oprávnených 
nákladov na projekt do výšky 21 339,75 eur. 
Hlasovanie:                  za: 42              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 - Pilotná schéma: Budovanie kapacít pre oblasť 
participatívnej tvorby verejných politík v prostred í 
VÚC/regionálnej územnej samosprávy: PaedDr. Slivková, vedúca odboru 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, uviedla, že Úrad 
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, v súlade so schválením 
pokračovania národného projektu s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík, vyhlásil výzvu cez operačný program Efektívna 
verejná správa na predkladanie žiadostí, ktorá sa týka VÚC. Do tejto výzvy sa zapojil PSK so 
4 ďalšími krajmi. Ide o Prioritnú os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná 
správa, Špecifický cieľ: 1.1 – Skvalitnené systémy a optimalizované procesy verejnej správy. 
Hlavnými prioritami je budovanie kapacít, zavádzanie inovatívnych opatrení a participatívna 
tvorba verejných politík partnerstva. PSK navrhuje prijať verejnú politiku Vzdelanie pre 
dôstojný život, ktorá rieši potreby trhu práce na regionálnej úrovni vo väzbe na celoživotné 
vzdelávanie a rekvalifikáciu nezamestnaných z radov príslušníkov marginalizovaných skupín. 
Do spolupartnerstva prijíma aj občianske združenia OZ PRO COMMUNIO a Kežmarskú 
platformu pre sociálne začlenenie, n. o. Ide o sumu 200 000 eur pre každý VÚC. NFP je vo 
výške 190 000 eur a 5 %-né spolufinancovanie vo výške 10 000 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
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A.   s c h v a ľ u j e 
A.1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera národného projektu „Podpora 
partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II.“ v zmysle dôvodovej 
správy 
A.2. zmluvu o partnerstve (v zmysle prílohy č. 1 k materiálu) 
A.3. memorandum o spolupráci (v zmysle prílohy č. 2 k materiálu) 
A.4. podanie žiadosti o NFP na projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej 
tvorby verejných politík II.“ 
A.5. spolufinancovanie projektu zo strany Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %  
oprávnených výdavkov z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 10 000 eur 
A.6. v prípade schválenia žiadosti o NFP na projekt „Podpora partnerstva a dialógu v oblasti 
participatívnej tvorby verejných politík II.“ realizáciu žiadosti o NFP v zmysle schválenej 
žiadosti o NFP.  
Hlasovanie:                  za: 40              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 - Informatívna správa o iniciatíve Catching-up 
Regions v PSK: PaedDr. Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja 
a projektového riadenia Úradu PSK, informovala prítomných o reálnom vstupe PSK do 
konkrétnych projektov so začatím implementačnej fázy. O niekoľko týždňov bude spustený 
národný projekt – mäkký, ktorý sa týka tohto komponentu. Tri školy budú predložené 
v najbližšom období, neskôr sa uvidí, kedy budú schválené a spustené. Komponent školstva 
pojednáva aj o nastavení kritérií pre výber učebných odborov stredných odborných škôl, 
zabezpečení ich kvality a optimalizácii siete stredných škôl. Komponent II. Zvýšenie dynamiky 
rozvoja regiónu predstavuje návrh finančnej schémy pre malé a stredné podniky. V tomto 
komponente je aj projekt s názvom Poloniny trail. Týka sa rozvoja celého okresu Snina, kde 
chce PSK okrem cykloinfraštruktúry podporiť aj malé a stredné podniky. Ministerstvo vnútra 
aktuálne vyhlásilo výzvu pre podporu  malých a stredných podnikateľov. PSK má momentálne 
asi 55 záujemcov, ktorí chcú presunúť svoje prevádzky do okresu Snina. Je to možno prvý 
názorný príklad integrovanosti, okrem komponentu školstva. Len integrovanosť a vzájomná 
spolupráca všetkých zainteresovaných, ktorí prispievajú k rozvoju, môže prinášať takéto reálne 
výstupy. Jedným z nich bude v blízkej dobe aj projekt Poloniny trail. Komponent IV. – Lepšie 
riadenie projektov sa týka integrácie marginalizovaných Rómov. Momentálne sa pripravuje 
plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja  pre 6 vybraných obcí z PSK. V súčasnosti je zriadený 
analytický, strategický a implementačný tím. Vo forme diskusie je otvorená špeciálna výzva 
pre túto tému a pre PSK práve z tejto iniciatívy. V komponente IV.3 – Základná 
environmentálna infraštruktúra v okrese Snina je úsilím PSK vybudovať základnú 
environmentálnu  infraštruktúru v podobe vodovodu a kanalizácie pre obce okresu Snina. 
Momentálne sa zapracúvajú a spracúvajú projekty biologických úloh pre 3 obce Zbojskej 
doliny. Pre obec Nová Sedlica sa navrhuje realizácia jedného prieskumného vrtu do hĺbky 100 
metrov, v Uličskom Krivom do 50 metrov a v obci Zboj sa rieši projekt geologickej úlohy – 
meranie výdatnosti jestvujúceho prameňa. Školenie a poradenstvo pri realizácii projektu 
Poloniny trail bol presunutý z dôvody situácie s COVID-19, tak ako aj celá 2. etapa Catching-
up Regions.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov     b e r i e    n a    v e d o m i e     informatívnu správu o iniciatíve 
Catching-up Regions v PSK. 
Hlasovanie:                  za: 45              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 - Akčný plán propagácie elektromobility v PSK 
v rámci projektu PROMETEUS (Propagácia e-mobility  
v regiónoch EÚ) program INTERREG EUROPE: PaedDr. Slivková, 
vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, predstavila 
materiál, ktorý pojednáva o laxnom pláne propagácie elektromobility v PSK v rámci projektu 
Prometeus z programu Interreg Europe. V roku 2014 podpísal PSK memorandum o podpore 
elektromobility a svojou účasťou v tomto medzinárodnom projekte sa snaží zviditeľňovať 
a propagovať túto oblasť. Cieľom projektu je vylepšiť politické nástroje spojené so 
štrukturálnymi fondmi s primárnym zameraním na podporu e-mobility. Kvalitatívnym 
výstupom projektu je návrh regionálneho akčného plánu pre e-mobilitu v rámci PSK. Ide 
o konkrétny merateľný ukazovateľ výstupu daného projektu. Možno je tento akčný plán 
vhodným nástrojom a podkladom pre nové programové obdobie, kde jednou z tém je zelenší 
kraj a elektromobilita. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov      b e r i e   n a   v e d o m i e    Akčný plán propagácie elektromobility 
v Prešovskom samosprávnom kraji vypracovaný v rámci projektu PROMETEUS 
(Propagácia e-mobility v regiónoch EÚ), program INTERREG EUROPE. 
Hlasovanie:                  za: 45              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 - Informatívna správa o nástroji na prácu 
s informáciami – Geoportál Prešovského kraja 
(geopresovregion.sk): Podľa slov PaedDr. Slivkovej, vedúcej odboru strategického 
rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, je tento materiál konkrétnym výsledkom 
iniciatívy komponentu GIS – geoinfraštruktúra. Prezentáciu Geoportálu Prešovského kraja 
uvedie Ing. Hudák z oddelenia inštitútu rozvoja Úradu PSK, ktorý je zodpovedný za túto tému. 
Predmetný bod prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a všetci jej 
členovia doplnili uznesenie o jeho propagáciu na zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Ing. Hudák, 
oddelenie inštitútu rozvoja Úradu PSK, uviedol, že ide o veľmi praktický a hmatateľný 
výstup iniciatívy Catching-up Regions. Geoportál - geopresovregion.sk je platforma, ktorá 
integruje, publikuje priestorové informácie o regióne z rôznych národných a lokálnych zdrojov. 
Cieľom je zvýšenie transparentnosti, informovanosti a skvalitnenia rozhodovania na základe 
objektívnych skutočností dát a tým pádom aj adresnosti politík prijímaných PSK. Geoportál je 
dostupný na webovom sídle geopresovregion.sk aj na oficiálnej stránke PSK. V súčasnosti sa 
na geoportáli nachádza 11 tematických máp a vyše 100 datasetov. Jeho nový dizajn bol 
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spustený zhruba pred 2 mesiacmi. Skladá sa z 3 hlavných nástrojov: 1) dátového katalógu, 2) 
tematických máp, 3) mapového prehliadača. Dátový katalóg obsahuje všetky publikované 
datasety aj s metapopismi. Tematické mapy predstavujú veľmi jednoduchý a prívetivý nástroj 
práce s informáciami v jednotlivých oblastiach. Všetky nástroje využívané geoportálom sú tzv. 
nástroje s otvoreným kódom, čiže PSK neplatí za žiadne licencie a iné služby s tým spojené. 
Tematická mapa nezamestnanosť ľudí a podnikanie je výnimočná v tom, že automaticky 
integruje údaje zo Štatistického úradu SR a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aj 
vďaka nim bolo možné veľmi jednoducho monitorovať dopady koronakrízy na trh práce 
a nezamestnanosť v PSK až na úroveň obcí. PSK je jedinou inštitúciou, ktorá takým 
jednoduchým spôsobom poskytuje údaje o štatistikách nezamestnanosti až na úroveň obcí. 
Najneskôr zajtra bude publikovaný krátky analytický článok o zmenách na trhu práce  
v mesiacoch apríl - máj. Bude rád, ak poslanci PSK navštívia tento portál. Určite bude 
propagovaný oficiálnou stránkou PSK a ďalšími komunikačnými kanálmi. Do pozornosti dal 
mapový podklad alebo tematickú mapu Výzvy pre región 2019, kde boli spracované všetky 
podporené projekty danej výzvy. Jednoducho je možné získať informáciu o podporených 
projektoch v PSK. Kliknutím na daný projekt môže užívateľ získať informácie o uvedenom 
projekte a výške dotácie. Zároveň je možné zmeniť pohľad na túto tému objemom pridelenia 
finančných prostriedkov jednotlivým obciam a mestám PSK. Takto sa spracúvajú aj historické 
údaje so snahou publikácie mapy celej histórie všetkých udelených financií z dotácií PSK od 
roku 2004. Základom pre tematickú mapu Poloniny trail boli údaje zbierané v teréne pomocou 
mobilného zariadenia. Následne bol aktualizovaný priebeh trasy po komunikácii so 
zainteresovanými stranami a starostami obcí. Do úvahy sa brali majetkové pomery v danej 
lokalite na základe uzatvorenej spolupráce PSK s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR 
na bezodplatnom poskytovaní informácií a tým vznikla veľká podpora tohto komponentu. 
Spomenul spracovanie odhadu výberu podielových daní v dôsledku koronakrízy v porovnaní 
s plánovaným rozpočtom PSK vychádzajúceho z údajov Výboru pre daňové prognózy 
Ministerstva financií SR a integrovanie zdravotníckeho a sociálneho registra, keď sú údaje 
automaticky ťahané priamo z registra a občan už vie jednoducho zistiť informácie 
o dostupných zdravotných a sociálnych službách. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák si prezrel tento geoportál z hľadiska funkčnosti, užívateľnosti aj obsahu 
informácií. Treba zobrať na vedomie, že také niečo vzniká, ale je to ešte len začiatok. Je to 
otvorená platforma s ďalším dopĺňaním potrebných údajov. Spýtal sa, či to Úrad PSK robil vo 
vlastnej réžii, alebo bol vysúťažený externý dodávateľ, prípadne aká bola hodnota danej 
zákazky. Čerpané údaje boli verejné, nie interné. Chcel vedieť, či sú to otvorené datasety, ktoré 
môžu používať aj poslanci teda iní užívatelia, či sú to opendata, ktoré môžu implementovať do 
otvorených systémov GIS, ktoré majú. Upozornil na to, že pri otvorení okna sa otvorí druhé 
okno prekrývajúce mapu, čo sa stalo aj pri prezentácii. Nevedel sa potom dostať z okresu 
Kežmarok, lebo tam zavadzala mapa. Malo by to byť ešte graficky doladené a dotiahnuté. Je to 
rigidné. Malo by to byť viac pripravené pre obyčajného používateľa. Potom si zmenšoval mapu, 
aby si vôbec klikol na okres, lebo ináč sa to nedalo spraviť. Keby sa to dopracovalo, bolo by to 
lepšie riešiteľné. Ing. Hudák odpovedal, že všetky používané nástroje sú nástroje s otvoreným 
kódom. To znamená, že na nich pracuje komunita, sú bezplatne dostupné a záujemcovia môžu 
prispievať k skvalitneniu týchto nástrojov. Úrad PSK to nestálo žiadne financie. V rámci 
iniciatívy Catching-up Regions prebiehajú práce na funkcionalite s podporou expertov Svetovej 
banky, s ktorými sú konzultované rôzne nedostatky alebo možnosti zlepšenia. Filozofiou celého 
geoportálu je práve snaha stransparentniť a otvárať tieto datasety pre kohokoľvek, teda 
verejnosť, inštitúcie, samosprávy. Sú dostupné a vo veľmi dobrom formáte na ďalšie strojové 
alebo bežné užívateľské spracovanie. Sú to otvorené datasety a je vítaná spolupráca s mestami 
a obcami používajúcimi inú GIS platformu alebo platformu otvorených údajov. Poslanec Paľa 
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vyslovil poďakovanie za konečné výsledky a prínos digitalizácie, o ktorej sa dlho hovorilo. Je 
to úžasná vec. Prezentácia prebehla na zasadnutí komisie. Naozaj je to nástroj, ktorý 
transparentne, jednoducho, prehľadne ukáže mnohé veci. Po naplnení dát bude možnosť vidieť 
toky aktivít, financií vo vzťahu k rôznym projektom a formám. Tento nástroj pomôže 
v budúcnosti usmerniť spôsob plánovania investícií a rozvoja jednotlivých častí PSK. Ing. 
Hudák dodal, že práve digitalizácia a otvorené údaje budú hrať veľkú rolu v budúcom 
programovom období a PSK je pripravený čeliť týmto výzvam. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov   b e r i e    n a    v e d o m i e  informatívnu správu  o nástroji 
na prácu s informáciami – Geoportál Prešovského kraja (geopresovregion.sk). 
Hlasovanie:                  za: 38              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21 - Návrh na zmeny v orgánoch Agentúry regionálneho 
rozvoja PSK: Podpredseda PSK J. Lukáč predstavil predložený návrh, ktorým 
zastupiteľstvo berie na vedomie odstúpenie Ing. Muchu a poslanca Bieľaka z funkcie členov 
Dozornej rady ARR PSK a menuje poslancov PSK Damankoša a Slovíka za členov Dozornej 
rady ARR PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
A.    b e r i e   n a   v e d o m i e 
A.1. odstúpenie z funkcie člena Dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja PSK  
        zo dňa 3. 6. 2020       Ing. Bystríka Muchu  
A.2.  odstúpenie  z funkcie  člena Dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja PSK  
         zo dňa 26. 5. 2020    JUDr. Štefana Bieľaka 
B.     m e n u j e  
dvoch zástupcov Prešovského samosprávneho kraja za členov Dozornej rady  
Agentúry regionálneho rozvoja PSK: 
         1. PhDr. Mariána Damankoša, PhD. 
         2. MUDr. Pavla Slovíka. 
Hlasovanie:                  za: 37              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 22 - Výročná správa Agentúry regionálneho rozvoja PSK 
za rok 2019: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol, že predložená výročná 
správa obsahuje informácie od vzniku agentúry až po aktuálne zloženie orgánov ARR PSK 
k 31. 12. 2019 a následne prierez všetkými projektmi, ktorými sa v roku 2019 zaoberala. 
Nachádzajú sa v nej projekty v štádiu hodnotenia, realizácie alebo monitorovania, čiže boli 
ukončené a momentálne prebieha monitorovacie obdobie, základné informácie o financovaní 
agentúry, ľudských zdrojov, materiálno-technického zabezpečenia a organizačná štruktúra 
platná k 31. 12. 2019. 
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Diskusia: 
Poslanec Kocák sa spýtal na zlepšenie kompetencií kľúčových škôl, čiže projekty podávané 
ešte koncom roka 2017 alebo v roku 2018. Materiál obsahuje informáciu o ukončení realizácie 
projektu v decembri 2020. Ide o 60 škôl v PSK. Hovorilo sa o pilotnej škole asi v Starej 
Ľubovni. Ľudia sa naňho obracajú s otázkou zistenia stavu týchto projektov a kedy by mohlo 
dôjsť k ich realizácii, lebo špeciálne učebne školy naozaj potrebujú. Len vo Vranove nad 
Topľou by malo byť 3 – 5 učební. Spýtal sa, či je december 2020 vôbec reálny termín, keď ešte 
neprebehol žiadny proces výberu dodávateľov a pod. Ing. Benes odpovedal, že ARR PSK 
momentálne manažuje viac ako 60 projektov pre základné školy nachádzajúce sa na území 
PSK. Dnes je v realizácii približne 20 – 25 projektov. To znamená, že sa začína navážať 
vnútorné vybavenie do špecializovaných učební jednotlivých škôl. Postupne sa tento počet 
rozrastá. Dnes sú vranovské školy v procese kontroly verejného obstarávania. Nevie konkrétne 
povedať, či ide o kontrolu ex ante alebo ex post, ale skôr to bude ex post kontrola. Informáciu 
poskytne poslancovi Kocákovi ešte v priebehu dnešného dňa. Postupne školy úspešne 
vypadávajú z kontrolného rámca a dostávajú sa do štádia realizácie. Predpokladá, že december 
2020 je aj pre vranovské školy reálny. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov     b e r i e     n a     v e d o m i e     výročnú správu Agentúry 
regionálneho rozvoja PSK za rok 2019. 
Hlasovanie:                  za: 36              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23 - Výročná správa KOCR Severovýchod Slovenska za 
rok 2019: M. Sýkora, predseda KOCR Severovýchod Slovenska, konštatoval, že rok 
2019 bol najlepším rokom v histórii KOCR. Ubytovacie zariadenia mali vyše 1 mil. 
návštevníkov. Medziročný nárast návštevníkov bol 18,9 %. Aj návštevnosť zahraničných 
návštevníkov zaznamenala nárast. Celá činnosť KOCR smerovala k podpore marketingovej 
oblasti, aby stúpal počet návštevníkov PSK, ktorý je tretím najviac navštevovaným krajom SR. 
Organizácia združuje 90 partnerov zo 7 OOCR a PSK. Medzi známe marketingové aktivity 
patrí Legendárium venované hlavne rodinám s deťmi, ale je obľúbeným aj u ostatných 
generácií. Veľkému záujmu médií aj verejnosti sa teší krajské oceňovanie v cestovnom ruchu, 
ktoré prebieha každoročne na medzinárodnej výstave cestovného ruchu ITF Slovakiatour 
v Bratislave. Uskutočnil sa 7. ročník súťaže Choď a foť 2019 a celý rad iných aktivít, ktoré 
obsahuje predložená správa. Praje si, aby sa úspech minulého roka zopakoval aj v ďalších 
rokoch, i keď to bude náročné a zložité. Požiadal poslancov NR SR o podporu cestovného 
ruchu vhodnou legislatívou, ktorá môže pomôcť PSK v ďalšom napredovaní aj vytváraní 
zamestnanosti. Predsedovi PSK poďakoval za podporu KOCR, poslancom Zastupiteľstva PSK 
za dobré vzťahy, Úradu PSK za dobrú spoluprácu a všetkým pracovníkom KOCR na čele 
s výkonným riaditeľom Mgr. Janoškom za odvedenú prácu v prospech cestovného ruchu 
v PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov    b e r i e    n a    v e d o m i e    výročnú správu KOCR 
Severovýchod Slovenska za rok 2019. 
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Hlasovanie:                  za: 38              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24 - Návrh na zmeny v orgánoch a zmenu spoločenskej 
zmluvy spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o.:  Predseda PSK 
Majerský uviedol, že vzhľadom na zriadenie dozornej rady spoločnosti je potrebné navrhnúť 
a vymenovať člena za PSK, ktorým bude JUDr. Budziňáková, MBA. Za spoločného konateľa 
PSK a mesta Prešov navrhuje Ing. Mochnackého, poslanca MsZ v Prešove, ktorý je prítomný 
na dnešnom zasadnutí. Životopisy navrhnutých osôb poslanci dostali pred zasadnutím.      
Diskusia: 
Poslanec Benko dal do pozornosti predložený materiál, ktorým zastupiteľstvo schváli zmeny 
v orgánoch a zmenu spoločenskej zmluvy Futbal Tatran Aréna, s. r. o. Dňa 20. 6. 2020 uplynuli 
4 roky od založenia tejto obchodnej spoločnosti na základe schváleného uznesenia 
Zastupiteľstva PSK. Po 4 rokoch má zastupiteľstvo navrhnúť zmeny. Už na Rade PSK povedal, 
že uznesenie by malo v 1. bode obsahovať, že Zastupiteľstvo PSK navrhuje valnému 
zhromaždeniu spoločnosti Futbal Tatran Aréna, s. r. o., odvolať obidvoch konateľov 
spoločnosti a potom by v poradí nasledovali ďalšie body. Tak by to bolo správne, lebo za PSK 
boli dvaja konatelia – Benes, Cvoliga a za mesto Prešov – Benes, Macko. Všetci traja konatelia 
sa vzdali funkcie ústne aj písomne. Predseda PSK hovoril o spoločnom konateľovi za PSK (49 
%) aj mesto Prešov (51 %). MsZ v Prešove odvolalo konateľov takým spôsobom, že niektorí 
poslanci zahlasovali za bodky, keďže mená neboli uvedené. Za mesto Prešov nebol navrhnutý 
žiadny konateľ. V 2. odseku dôvodovej správy je jasne napísané, že predmetom tohto materiálu 
je schválenie dodatku č. 3 a jeho obsahom je zníženie počtu konateľov z troch na jedného, ktorý 
bude spoločným nominantom mesta Prešov aj PSK. Zrejme prebehli nejaké rokovania 
s predsedom PSK aj primátorkou mesta Prešov. Mesto malo tiež navrhnúť buď to isté meno, 
alebo nejakého iného spoločného konateľa za PSK aj mesto. Zatiaľ to nie je tak, lebo 
Zastupiteľstvo PSK ide schváliť len konateľa za PSK. Stav Futbal Tatran Arény je zhruba 
známy. Pred 2 a pol rokom došlo k búracím prácam a všetci sa tešili, že štadión bude postavený 
v roku 2020, kedy aj teoreticky mal byť. Prešov nemá futbal, nemá štadión a poslanci sú 
kritizovaní, pretože oni hlasujú. Konateľa navrhol zrejme jeden poslanecký klub, lebo 
predsedovia klubov nevedeli o navrhnutom konateľovi, ktorý si zoberie za navrhnuté meno aj 
zodpovednosť. V júni roka 2021 sa opýta, v akom stave je výstavba futbalového štadióna, lebo 
niekto bude za to zodpovedný. Prešlo už jedno volebné obdobie. Traja konatelia možno spravili 
množstvo papierovej práce, ktorú nie je vidieť, robili všetko, ako mali a výsledok nie je žiadny, 
tribúny nestoja. Najprv bol jeden konateľ, potom boli doplnení ešte 2 konatelia, brali aj nejaké 
financie. Tiež sa pýta, či nový konateľ bude alebo nebude brať nejaké financie, alebo vzhľadom 
na výsledok práce mu bude pridelená nejaká odmena. Chcel vedieť, či poslanec mestského 
zastupiteľstva môže byť konateľom Futbal Tatran Arény, s. r. o., s účasťou mesta 51 %. Možno 
je to otázka pre právnika alebo hlavného kontrolóra PSK. Pýta sa, či sa rozdelí výstavba 
štadióna na etapy, aby spĺňal podmienky UEFA. Možno to povie navrhnutý konateľ. Nechcel 
by zažiť, aby sa v 3. najväčšom meste SR nemohli hrať medzinárodné stretnutia, lebo zase budú 
kritizovaní poslanci. Zaujímal sa aj o to, či je nový konateľ oboznámený s presným stavom 
implementácie tohto projektu. Traja konatelia nezvládli a nepriviedli investičnú aktivitu do 
cieľa. Zvládne to jeden konateľ? Osobne proti výberu nového konateľa nič nemá, ale je tu veľa 
otáznikov. Predseda PSK Majerský nebude vedieť zodpovedať na všetky otázky odborného 
charakteru. Podstatou tohto zastupiteľstva, aj za jeho predchodcu, bolo pomôcť mestu Prešov 
vybudovať kvalitný futbalový štadión hodný 21. storočia. S touto myšlienkou sa zhostili 
poslanci vtedajšieho aj súčasného zastupiteľstva. Bude rád, ak do konca tohto funkčného 
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obdobia bude stáť futbalový štadión. Nevie garantovať, že sa to podarí. Je to veľké dielo, 
dokonca najväčšia investičná akcia za posledných 20 a viac rokov v rámci mesta Prešov. Preto 
aj práve prebiehajúca súťaž je významného charakteru. Konzorciá firiem zúčastnených v súťaži 
chcú mať jasné a presné odpovede na položené otázky. Verí, že nové zloženie bude 
akcieschopné a počas doby výstavby bude vedieť manažovať celý tento projekt. Nie je to 
záležitosť iba VÚC. Je to primárna záležitosť mesta. VÚC sa rozhodol mestu Prešov pomôcť 
a je ako keby pomocníkom investičných aktivít v rámci PSK. Je to projekt približne podobného 
charakteru ako projekty vo Výzve pre región s tým, že tam vstupujú ďalší finanční partneri  
napr. SFZ, alebo časom prispeje na výstavbu štát. PSK určite chce, aby 3. najväčšie mesto v SR 
malo dôstojný futbalový stánok aj vzhľadom na to, že Tatran Prešov je najstarším futbalovým 
klubom v rámci SR. Či sa bude hrať futbal na tomto štadióne o 1 – 3 roky, nevie teraz 
garantovať, ale urobí všetko pre to, aby to bolo čím skôr. Požiadal právnikov úradu o odpoveď, 
či môže byť poslanec mestského zastupiteľstva aj konateľom FTA. JUDr. Madzinová 
(prerušený zvukový záznam – vypnutý zvuk). Predseda PSK Majerský dodal, že to bude 
otázka pre Ing. Mochnackého, či bude ochotný túto funkciu vykonávať aj bez nároku na 
odmenu. Všetci členovia dozornej rady aj konateľ budú musieť svoju činnosť na určitý čas 
zladiť aj s doterajšími konateľmi. Teraz ide výstavbu štadióna za účasti odborných kapacít 
a ľudí, ktorí vedia zabezpečiť celý proces ukončenia verejného obstarávania a samotnej 
realizácie výstavby futbalového štadióna. Poslankyňa Turčanová doplnila, že v meste Prešov 
je už dlhé roky bežnou praxou, že poslanci mestského zastupiteľstva sú členmi štatutárnych 
orgánov obchodných spoločností s účasťou mesta. Ako príklad uviedla akciové spoločnosti 
určené na podnikanie a to Technické služby a Dopravný podnik. Člen predstavenstva je členom 
štatutárneho orgánu, sú tam zastúpení aj poslanci mesta a poberajú finančnú odmenu, to 
znamená, že zákon to umožňuje. Nevidí dôvod, aby konateľ odmenu nepoberal. Je to dlhoročná 
prax, môžu to potvrdiť aj poslanci PSK, ktorí sú zároveň poslancami MsZ v Prešove. Keby bol 
zvolený poslanec Benko, ako štátny zamestnanec by nemohol poberať odmenu. Predseda PSK 
Majerský si tiež myslí, že konateľ môže poberať odmenu. V zastupiteľstve sú viacerí primátori 
a starostovia, ktorí majú takéto organizácie. Poslanci sú v orgánoch týchto inštitúcií a poberajú 
finančné prostriedky. Potom by to všetky samosprávy v SR robili nelegálne a všetci poslanci 
mestských a obecných zastupiteľstiev by nelegálne poberali finančné prostriedky. Poslanec 
Hopta pripomenul, že v minulosti sa stalo to isté vo vodárenskej spoločnosti, keď starosta M. 
Ftáčnik musel zaplatiť pokutu 12 mesačných platov v sume okolo 50 000 eur. Právnička 
vysvetlila možnosti v súlade so zákonom. Veľa primátorov je vo vodárenských spoločnostiach 
a poberajú odmeny. Určite by sa im nepáčilo, keby mali vracať 12 mesačných platov. Chcel 
vedieť, prečo sa doterajší konatelia vzdali svojich funkcií a s akým odôvodnením. Poberali 
odmeny, teda aké sú vlastne ich výsledky práce za obdobie vo funkcii konateľov. Pripadá mu 
to tak, že kvôli nejakým problémom sa vzdávajú funkcie. Predseda PSK Majerský doplnil, že 
v uvedenom prípade išlo o štatutára mesta. Keď bol sám primátorom mesta, nemohol poberať 
žiadne funkčné výhody. Poslanec Benko dodal, že predseda PSK spomínal konateľa, ktorý by 
mal byť aj nominantom za mesto. Mestské zastupiteľstvo len odvolalo dvoch konateľov 
a schválilo dvoch členov dozornej rady za mesto Prešov. Mesto Prešov nenavrhlo žiadneho 
konateľa. Dôvodová správa jasne uvádza, že bude spoločný nominant mesta Prešov aj PSK. 
Predseda PSK Majerský povedal, že aj primátorka mesta Prešov ako štatutár mesta súhlasí 
s Ing. Mochnackým. Keď ho teraz zastupiteľstvo schváli, bude spoločným konateľom za PSK 
aj mesto Prešov. Iba v dôvodovej správe je spomínané, že je spoločným. MsZ Prešov 
neschválilo konateľa, ale dvoch členov dozornej rady. Po spoločnej dohode s primátorkou 
mesta bude po schválení zastupiteľstvom konateľom Ing. Mochnacký. Poslankyňa Turčanová 
dodala, že na rokovaní mestského zastupiteľstva sa dohodlo, že mesto bude nominovať 2 členov 
dozornej rady s tým, že právo uviesť meno konateľa nechá PSK, ktorý menuje jedno meno do 
dozornej rady a jedno meno na konateľa s tým, že podľa spoločenskej zmluvy musí aj tak 
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hlasovať valná hromada, lebo musí byť 75 % a ani PSK, ani mesto nemá 75 %-nú väčšinu. 
Mesto Prešov sa vzdalo práva navrhovať, nie práva mať konateľa. Treba si pozrieť dôvodovú 
správu v materiáloch mesta Prešov. Tam mohol poslanec Benko predniesť svoj návrh. Bola 
všeobecná zhoda na tom, že mesto nemá meno, nechá túto právomoc PSK a bude akceptovať 
meno navrhnuté PSK. Predseda PSK Majerský poznamenal, že mesto svoju vôľu alebo 
nevôľu schváliť Ing. Mochnackého za konateľa prejaví hlasovaním na valnej hromade. 
Poslanec Hrabčák pripomenul, že keď v januári 2018 upozornil na to, že FTA nemá dozornú 
radu, bolo mu vytýkané, či neverí štatutárom mesta Prešov a PSK. Je rád, že dozorná rada bude 
zriadená so zástupcami mesta Prešov a PSK. Samotný návrh uvažuje s tým, že mesto Prešov 
nominuje 2 členov dozornej rady a PSK 1 člena. Po prečítaní dodatku k spoločenskej zmluve 
zistil, že dozorná rada je zvolávaná a funkčná, ak sú prítomní 2 členovia. Pokiaľ zastupiteľstvo 
schváli predložený návrh v materiáli, teda 2 za mesto Prešov a 2 za PSK, tak mesto Prešov bez 
vedomia resp. zastúpenia PSK môže zvolať a viesť dozornú radu a prijímať platné uznesenia. 
Dozorná rada má naozaj vykonávať dozor nad fungovaním FTA, kde pôjdu milióny eur 
verejných zdrojov z rozpočtu PSK alebo mesta Prešov. Možno by bolo vhodné, aby členovia 
dozornej rady boli v počte 4 alebo 5, aby mesto Prešov ako jeden z podielnikov v tejto 
spoločnosti nemohol fungovať bez zastúpenia PSK. Momentálny stav je taký, že keď predseda 
dozornej rady zvolá dozornú radu a zástupca PSK nebude môcť byť prítomný, budú môcť 
vykonať celý priebeh dozornej rady a prijať platné uznesenia, pretože 2 členovia ako 
nadpolovičná väčšina postačujú na to, aby uznesenia boli platné a vykonateľné. Podiel mesta 
Prešov a PSK je 51 % k 49 %, teda v prospech mesta Prešov. Tento pomer by mal byť odrazený 
v počte hlasov členov valného zhromaždenia, ktoré riadi celú túto spoločnosť, alebo teda 
prijíma uznesenia a zaviaže nimi konateľa spoločnosti. Pre neho ako poslanca Zastupiteľstva 
PSK nie je vôbec podstatné, koľko bude konateľov a s akým pôvodom. Dôležité je rozloženie 
síl vo valnom zhromaždení, ktoré v podstate úkoluje samotného konateľa a spôsob 
zabezpečenia výkonu dozoru v tejto spoločnosti, cez ktorú pôjdu veľké milióny eur. Pomer síl 
v dozornej rade by mal byť 2:2, aby mesto Prešov nemohlo prijímať platné uznesenia bez účasti 
PSK. Ak zastupiteľstvo schváli predložený dodatok k spoločenskej zmluve, tak 2 členovia sú 
dostatoční na schvaľovanie napr. výsledkov kontrol. Podľa slov poslanca Ferenčáka to vyzerá 
tak, že od začiatku to nebolo šťastné riešenie. Zodpovednosť je rozložená na 2 subjekty 
s významným postavením a úspech aj neúspech sa rozkladá medzi dvoch. Aby to neskončilo 
tak, že jeden na druhého bude zvaľovať vinu. Spomenul výstavbu hokejového štadióna 
v Kežmarku. Mesto Kežmarok chcelo len dotácie a k 30. 6. úplne dokončí štadión. Je to 
investícia v hodnote 7 mil. eur. Keď sa to rozkladá na dvoch, nikto to nedotiahne poriadne. 
Mesto Prešov zatiaľ dalo do tohto projektu 0,5 mil. eur, PSK 3,4 mil. eur. Bolo by dobré 
povedať, v akom štádiu sa vôbec nachádza tento projekt. Keď sa súťaží, mal by byť krytý 
v plnej výške, to nie sú európske zdroje. Keď ani jeden nedal zdroje, ako má byť projekt 
ukončený? Z reálnej skúsenosti môže povedať, že dĺžka takého projektu s výstavbou trvá 
minimálne 2 – 3 roky. Presahuje to už volebné obdobie tohto zastupiteľstva. Projekt sa neskončí 
v tomto volebnom období, aj keď bude ukončené verejné obstarávanie. Možno bolo zámerom 
len začať. Obáva sa, že dôjde k hľadaniu vinníka neúspechu. Mesto má 51 % a chce, aby 
konateľa menoval PSK, to znamená, že odovzdalo riadiacu právomoc PSK a teraz predseda 
PSK berie na seba celú zodpovednosť, lebo konateľ koná v mene spoločnosti a je zodpovedný 
za celú spoločnosť. Teda aj za to, keď nebude konať, lebo konateľa menuje PSK a nie mesto. 
Predseda PSK preberá na seba tú zodpovednosť a bude zodpovedný za to, keď sa to nepodarí. 
Malo byť veľmi jednoduché riešenie. Mestu sa mala poskytnúť dotácia a samé sa malo starať 
o výstavbu. Tá zodpovednosť mala byť na štatutárovi mesta a mestskom zastupiteľstve. Obáva 
sa štádia, že sa to nepodarí a neúspech skončí v rukách PSK, lebo predložil aj meno konateľa 
a ten je zodpovedný. Nie je to dofinancované, je tam veľa otáznikov a už sa to ani nepodarí 
dokončiť v tomto volebnom období. Mesto Prešov si zaslúži futbalový štadión. Bolo by dobré 
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nájsť jedného menovateľa aj čitateľa, aby si to robil a ukončil sám so zmenou príspevku na 
dotáciu. Podľa § 11 ods. 2 zákona 369 je možné, aby poslanec mestského zastupiteľstva 
kandidoval ako štatutár obecnej s. r. o. Týka sa to mesta a obce. Je to možné a nie je to v rozpore 
so zákonom. Nevie, ako je to s VÚC. Predseda PSK Majerský dodal, že pre VÚC by bolo 
absolútne najjednoduchším riešením poskytnúť dotáciu 5 mil. eur  mestu Prešov, v 1. roku 2,5 
mil. eur, v 2. roku ďalších 2,5 mil. eur a pre PSK by bola vec vybavená. To bol aj jeho pôvodný 
návrh a názor. Proces je už rozbehnutý, či úplne funguje, to nevie zhodnotiť. Keď PSK dospeje 
k názoru vydať sa cestou, že mesto Prešov dostane dotáciu v dvoch rokoch, nebráni sa tomu, 
lebo o tomu už rozprával aj na zastupiteľstve a Rade PSK. Treba prijať najoptimálnejšie 
riešenie pre futbal v Prešove. Nie hovoriť o tom, ako sme to bravúrne zvládli, ale aby sa 
v Prešove hral futbal za účasti fanúšikov. Aby ten futbal reprezentoval PSK, lebo v Prešove 
hrali futbalisti nielen zo samotného mesta ale aj celého kraja.  Poslanec Benko pripomenul, že 
podľa všetkého teraz kormidlo prevezme PSK. Je 7,9 mil. eur, z toho 5,5 mil. eur PSK, 2,4 mil. 
eur štát a celý proces malo riadiť mesto. Existujú veci, ktoré sa niekedy nerobia ľahko. Veci sa 
nepohli do určeného cieľa a štadión sa ešte ani nezačal stavať. Všetci len pekne rozprávajú 
a chcú, aby sa už futbal hral. Keď je majetková účasť mesta Prešov 51 %, tak konateľ mal byť 
aj za mesto. Predseda PSK Majerský dodal, že veci predložené poslancom Benkom sú 
prerokované s právnikmi. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hrabčákom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje doplniť dvoch členov Dozornej rady Futbal Tatran Aréna, s. 
r. o. za PSK. 
Hlasovanie:                  za: 21              proti: 0  zdržalo sa: 29 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
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 s prihliadnutím na § 15 Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení  
A.    n a v r h u j e 
A.1. valnému zhromaždeniu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., vymenovať za 
konateľa spoločnosti              Ing. Rastislava Mochnackého  
 
A.2. valnému  zhromaždeniu  spoločnosti   FUTBAL  TATRAN  ARÉNA,  s.  r.  o.,  zriadiť  
dozornú radu spoločnosti  a vymenovať za Prešovský samosprávny kraj člena dozornej rady   
                                               JUDr. Lýdiu Budzi ňákovú, MBA                                                                 
B.     s c h v a ľ u j e 
návrh Dodatku č. 3 k Spoločenskej zmluve spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., 
uvedený v prílohe tohto uznesenia. 
 
Hlasovanie:                  za: 32              proti: 1  zdržalo sa: 18 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 
 
 

Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti 
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov 

 
 
Na základe Dodatku č. 3 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti FUTBAL TATRAN 
ARÉNA,  s.  r.  o.,  so  sídlom  Hlavná  73,   080 01  Prešov,  IČO:  50 494 970,  (ďalej  len 
„spoločenská zmluva“), sa menia a dopĺňajú nasledovné ustanovenia spoločenskej zmluvy: 
 
1. Článok VI. Orgány spoločnosti sa mení nasledovne:  
 
1. Orgánmi spoločnosti sú: 

a) konateľ, 
b) valné zhromaždenie, 
c) dozorná rada.  

 
2. Článok VII. Konateľ sa v bode 1. mení a dopĺňa nasledovne: 
 
1. Prvým konateľom spoločnosti je: Ing. Artúr  Benes, r. č.:....., trvale bytom: .......... 
    V súčasnosti konateľom je: .................................  
    Konateľ  bude  konať  a  podpisovať  za  spoločnosť  vždy  tak,  že  k obchodnému menu         
    obchodnej   spoločnosti  pripojí   konateľ   svoj  vlastnoručný  podpis.   Toto  oprávnenie  
    konateľa môže byť obmedzené len rozhodnutím valného zhromaždenia. 
    Obmedzenie   konateľského  oprávnenia: Konateľ  spoločnosti  je  oprávnený  dojednávať      
    samostatné obchodné prípady, disponovať  s  majetkom  spoločnosti  a uzatvárať zmluvy, 
    resp. vykonávať iné právne úkony v mene spoločnosti, z ktorých je spoločnosť zaviazaná  
    a zodpovedná iba do hodnoty 30 000,- eur;  nad  túto  čiastku  je  potrebný predchádzajúci  
    súhlas valného zhromaždenia. 

  
3. Článok  VIII. Valné zhromaždenie sa v bode 5. písm. e) mení a dopĺňa nasledovne: 
 
e) vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie konateľa a vymenovanie, odvolanie      
a odmeňovanie členov dozornej rady. 
 
4. Spoločenská zmluva sa dopĺňa o bod IX. Dozorná rada, ktorý znie nasledovne: 
 
1. Zriaďuje sa dozorná rada spoločnosti, ktorá má troch členov. 
 
2. Dozorná rada je kontrolným orgánom spoločnosti. 
 
3. Prvými členmi dozornej rady sú: 
a) ..............., r. č.:........, trvale bytom ........., nominovaný za mesto Prešov, 
b) ..............., r. č.:........, trvale bytom ........., nominovaný za mesto Prešov, 
c) ..............., r. č.:.........,trvale bytom ........., nominovaný za Prešovský samosprávny kraj. 
 
 
 



40 
 

4. Dozorná rada: 
a) dohliada na činnosť konateľa spoločnosti,  
b) nahliada do obchodných a účtovných kníh a iných dokladov a kontroluje tam obsiahnuté 
údaje, 
c) preskúmava účtovné závierky, ktoré je spoločnosť povinná vyhotovovať podľa  osobitného 
predpisu a návrh na rozdelenie zisku alebo úhradu strát a predkladá svoje vyjadrenie valnému 
zhromaždeniu spoločnosti, 
d) podáva správy valnému zhromaždeniu najmenej dvakrát do roka, 
e) môže rozhodnúť o zvolaní valného zhromaždenia spoločnosti, ak to vyžadujú záujmy 
spoločnosti, 
f) môže rozhodnúť o tom, že predloží spoločníkom na vyjadrenie návrh uznesenia mimo 
valného zhromaždenia. 
 
5. Členovia  dozornej  rady  majú  právo  požadovať od konateľa spoločnosti informácie  
a vysvetlenia o všetkých záležitostiach spoločnosti a nahliadať do všetkých obchodných  
a účtovných kníh a iných dokladov spoločnosti. 
 
6. Členov dozornej rady volí valné zhromaždenie. Dvoch členov dozornej rady navrhuje 
mesto Prešov a jedného člena dozornej rady navrhuje Prešovský samosprávny kraj. 
 
7. Členom dozornej rady nemôže byť konateľ spoločnosti. 
 
8. Členovia dozornej rady si spomedzi seba zvolia svojho predsedu. 
 
9. Na členov dozornej rady sa vzťahuje zákaz konkurencie podľa § 136 Obchodného 
zákonníka. 
 
10. Zasadnutia dozornej rady zvoláva predseda dozornej rady. 
 
11. Požiadať  o  zvolanie  zasadnutia   dozornej   rady  môže  každý  člen  dozornej  rady.  Ak 
predseda dozornej rady nezvolá zasadnutie dozornej rady tak, aby sa konalo do 15-tich dní od 
doručenia žiadosti člena dozornej rady, je člen dozornej rady oprávnený zvolať ho sám. 
 
12. Zasadnutia  dozornej  rady  sa  zvolávajú  písomnou  pozvánkou buď v listinnej podobe na 
adresu  miesta  bydliska  členov  dozornej  rady  alebo  v  elektronickej  podobe  autorizovanej 
v zmysle zákona o e-Governmente (zákon č. 305/2013 Z. z.) do elektronickej schránky členov 
dozornej rady, ak ju majú aktivovanú, s uvedením  dátumu,  času, miesta  zasadnutia  dozornej 
rady a programu  jej  rokovania  spolu  s  priložením  materiálov,  ktoré  majú  byť predmetom 
rokovania, najmenej 15 dní vopred.  Ak s tým všetci členovia dozornej rady  vyjadria   súhlas, 
zasadnutie dozornej rady môže byť zvolané aj iným spôsobom a v lehote kratšej. 
 
13. Dozorná rada je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina 
jej členov. 
 
14. Dozorná rada prijíma svoje rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou členov dozornej rady, 
pričom každý člen dozornej rady má jeden hlas. 

 
15. Dozorná rada zasadá podľa potrieb spoločnosti, najmenej raz za kalendárny polrok. 
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5. Mení sa doterajšie číslovanie článkov spoločenskej zmluvy IX., X., XI. na články 
      X., XI., XII. 
  
6.   Ostatné ustanovenia spoločenskej zmluvy, pokiaľ neodporujú tomuto Dodatku č. 3,  
      ostávajú nezmenené v platnosti. 
 
 
 
V Prešove dňa ..................................... 
 
 
 
..............................................................                .............................................................. 
Mesto Prešov – spoločník                                     Prešovský samosprávny kraj – spoločník 
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K bodu 25 - Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií 
Úradu PSK, uviedla, že v súvislosti s koronakrízou prichádzajú žiadosti o zľavu na nájomnom. 
Dňa 17. 6. 2020 nadobudol účinnosť zákon č. 155/2020. Hovorí o tom, že keď prenajímateľ 
poskytne zľavu nájomcovi z nájomného do výšky maximálne 50 %, tak v rovnakej výške v akej 
mu bola poskytnutá dotácia, poskytne ministerstvo hospodárstva dotáciu nájomcovi na úhradu 
tohto nájomného. Tieto zásady očakávali prijatie takejto legislatívy. Štátne orgány podľa 
zákona č. 155 idú až na hranu 50 %, preto je v zásadách uvedený návrh na rovných 50 % pre 
všetkých nájomcov, ktorým bolo znemožnené užívanie nebytových priestorov, alebo podstatne 
obmedzené v dôsledku prijatých opatrení orgánov štátnej správy a ďalších orgánov, ktoré o tom 
rozhodovali. Ide o zľavu na nájomnom, nie na službách spojených s užívaním nebytových 
priestorov. Tie sa budú hradiť ďalej. 
Diskusia: 
Poslanec Šmilňák poďakoval Úradu PSK za prípravu tejto zmeny zásad. Drobní podnikatelia 
a drobné subjekty nachádzajúce sa v priestoroch PSK už na túto úpravu čakajú. Verí, že ju 
Zastupiteľstvo PSK podporí a že bude v prospech zachovania zamestnanosti v PSK. 
V zásadách sa mení ešte jedna vec. Pri verejných obchodných súťažiach sa dopĺňa bod aukcie. 
Súvisí s lepším verejným záujmom. Ak ide do súťaže nejaká nehnuteľnosť PSK, dubiózny 
majetok alebo pozemok a verejne sa vysúťaží, tak sa ešte dáva možnosť súťažiacim na 
dodatočnej aukcii súťažiť alebo ponúknuť ešte vyššiu cenu. To znamená, akoby sa robila 
verejná súťaž dvojstupňovo a zakladá sa možnosť vygenerovať ešte viacej prostriedkov pre 
činnosť VÚC. To považuje za veľmi racionálne a efektívne riešenie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
s c h v a ľ u j e  Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja uvedený v prílohe tohto uznesenia.  
Hlasovanie:                  za: 52              proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 

 
 

DODATOK č. 6 
 

K ZÁSADÁM HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM  
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona NR SR 
č.  302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch„) s prihliadnutím na 
§ 9 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o majetku„) schvaľuje Dodatok č. 6 k Zásadám 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „Dodatok 
č. 6“) v tomto znení: 

Článok I. 
 
1. v § 8 ods. 2 písm. a) sa dopĺňa posledná veta a znie: 

 
a) na základe obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „o. v. s.“)3)  tak, aby podmienky o. v. 

s. boli uverejnené spôsobom podľa ods. 3) minimálne 15 dní pred uzávierkou na 
podávanie návrhov. Obchodná verejná súťaž môže byť ukončená elektronickou 
aukciou v súlade s podmienkami obchodnej verejnej súťaže. 

 
2.   § 11 ods. 8 sa dopĺňa a znie: 

 
(8)  V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného je potrebné dôsledne dodržiavať 

ustanovenie § 9 ods. 2 písm. b) a § 10 zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme 
nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v prípade nájmu uzavretého 
podľa Občianskeho zákonníka v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho 
zákonníka a pristúpiť k ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodu omeškania platby 
nájomného. Prenajímateľ je povinný rešpektovať aj ostatné  všeobecne záväzné právne 
predpisy SR28). 

 
3.   Za § 11 sa vkladá nový § 11a), ktorý vrátane nadpisu znie:  

§ 11a) 
Zľava na nájomnom v súvislosti s  mimoriadnou situáciou alebo núdzovým stavom 

 
 Samosprávny kraj v súvislosti s mimoriadnou situáciou29) alebo núdzovým stavom30) 

poskytne zľavu na nájomnom vo výške 50 % nájomcom, ktorí nemohli objektívne 
prevádzkovať zariadenia nachádzajúce sa v prenajatých priestoroch alebo vykonávať 
činnosti, za účelom ktorých mali priestory prenajaté na základe opatrení prijatých 
vládou SR, orgánmi štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva, zriaďovateľmi 
škôl a školských zariadení alebo Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a užívanie ktorých bolo znemožnené uzavretím predmetu nájmu, 
prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne 
obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu. 
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4.   Do legislatívnych odkazov sa dopĺňajú: 
28) Napríklad zákon č. 62/2020 Z. z. zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v 

súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii 
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov. 

29) § 3 ods. 1 zákona NR SR č. 42/1994  Z. z.  o civilnej ochrane obyvateľstva v znení  
       neskorších predpisov. 
30) Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, 

vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších 
predpisov. 

 
Článok II. 

 
Dodatok č. 6 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho 
kraja bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 506/2020 dňa 22. 6. 2020 a nadobúda 
účinnosť dňom jeho schválenia. 
 
V Prešove dňa 22. júna 2020               
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.,  
predseda 

Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 26A - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na prevod vlastníctva pozemku pre mesto 
Lipany za symbolickú kúpnu cenu 1 euro. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je príprava 
projektu výstavby malej ľadovej plochy na ul. Komenského. Materiál prerokovala komisia 
správy majetku a komisia školstva, mládeže, TV a športu. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e ,   
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Gymnázia, Komenského 13, Lipany uvedeného v bode 

B.2 tohto uznesenia 
B.2 v  súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Gymnázia, Komenského 13, Lipany zapísaného v k. ú. Lipany, 
a to: 
novovytvorený pozemok:  
registra C KN parcelné číslo 455/29, záhrada o výmere 577 m2, 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 455/1, záhrady o výmere 2244 m², 
zapísanom na LV č. 963, k. ú. Lipany, geometrickým plánom č. 104/2020 vyhotoveným 
GEOGRAF LIPANY, s. r. o., Jarková 1205/34, 082 71 Lipany, IČO: 50196341, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, pod č. G1-111/2020 dňa 
02.03.2020 
spoluvlastnícky podiel 1/1  
ťarchy: bez tiarch 
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Lipany, Krivianska 1, 082 71  Lipany, IČO: 00327379, za 
kúpnu cenu 1,00 €. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Mesto Lipany v súvislosti s prípravou projektu výstavby malej ľadovej plochy na Komenského 
ulici potrebuje v záujme naplnenia dispozičného riešenia väčší pozemok. Majetkovoprávnym 
vysporiadaním predmetného susedného pozemku mesto Lipany získa ucelenú plochu areálu,  
ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. Všetky okolité pozemky sú vo vlastníctve mesta Lipany. 

Hlasovanie:                  za: 53              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 26B - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predstavila návrh prevodu pozemkov v katastrálnom území 



46 
 

Čaklov do vlastníctva ORAGRO-V, s. r. o., za kúpnu cenu 186 173 eur. Budúci kupujúci je 
užívateľom pozemkov a stavieb v okolí, ktoré má v nájme od Slovenského pozemkového fondu 
na 20 rokov. Nájom bude končiť v roku 2025. Návrh ceny vyšiel z nejakej priemernej ceny 
určenej znaleckým posudkom PSK a SPF po odpočítaní predpokladaných nákladov na búracie 
práce stavieb v značne zlom stave. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák sa spýtal, či boli búracie práce stanovené na základe znaleckého posudku, 
alebo kto vlastne stanovil výšku búracích prác. JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že 
v predchádzajúcom období už priamo PSK vykonával časť búracích prác a toto bola nejaká 
jednotková cena za to, čo už PSK zaplatil. Bolo to prepočítané za m3 alebo m2 z uplynulých 
faktúr. V dôvodovej správe je uvedené, že cena búracích prác je stanovená v zmysle zmluvy 
o dielo, ktoré PSK už v predmetnom areáli vykonal. Podľa slov poslanca Ferenčáka sa 
v podstate z tejto ceny odpočítava cena za búracie práce, ktoré má ten subjekt vykonať v danom 
areáli. Ale tieto búracie práce nie sú identifikované, len stanovené sumou 100 000, čo keď je to  
20 000. Znalecká cena sa znižuje o tento odhad, ktorý nie je nijako znalecky podložený. 
Zdôraznil, že nad 300 eur ide o trestný čin. Ide sa tu niekomu znižovať cena o 100 000 eur, 
ale na základe čoho? Pýta sa, či sú tieto búracie práce nejako kvantifikované znaleckým 
posudkom alebo nejakým odborným rozhodnutím, že toľko tie práce budú stáť. Ak nie, potom 
je veľmi otázne, či môže zastupiteľstvo odsúhlasiť takúto zľavu, iba ako prípad hodný 
osobitného zreteľa, ináč nie. Poslanec Mihaľ vysvetlil, že problém tohto predaja je možno 
širší. PSK má platnú zmluvu s uvedeným subjektom, kedy platí PSK za nájom 25 000 ročne 
a nájomná zmluva mu vyprší v roku 2025. Subjekt PSK už opakovane požiadal o odpredaj 
pozemkov PSK a 3 schátralých budov. V podstate tam iný vlastník nie je. PSK má dve 
možnosti. Bude dostávať nájom 25 000 eur ročne a uvedený subjekt má predbežnú dohodu so 
SPF na odkúpenie zvyšnej časti budov a pozemkov. To znamená, že schátralý majetok PSK 
vhodný na asanáciu bude PSK sanovať, ale pri uvedenom príjme 25 000 eur je to pre PSK 
vyslovene stratová vec, alebo to jednoducho odpredá a vyrieši problém. Na to boli spracované 
znalecké posudky a výsledná cena je spriemerovaná. Položka 100 000 eur na búracie práce 
vychádza z nejakej jednotkovej odhadovanej ceny na m3 uvedených budov, čiže je to len 
odhadovaná cena, ktorou PSK vychádza v ústrety, že poníži cenu 286 000 eur a dostane sa na 
cenu 186 000 eur, čo je celkom reálna cena. Komisia správy majetku sa uzniesla na tom, že 
možnosť odpredaja je pre PSK výhodnejšia, ako inkasovať príjem 25 000 eur ročne ešte 5 rokov 
a riskovať, že tie budovy spadnú a bude to musieť sanovať sám PSK. JUDr. Budziňákovej, 
MBA, sa postup zdal neštandardný, ale keďže materiál prešiel komisiou aj Radou PSK, 
nechcela už vstupovať do tohto procesu. Je rada, že to vysvetlil predseda komisie správy 
majetku poslanec Mihaľ. Poslanec Ferenčák nespochybnil proces alebo ochotu predaja, ani 
zľavu za to, že daný subjekt má práce vykonať. Spochybnil výpočet, na základe čoho je to práve 
100 000 eur, keď tam nebol žiadny znalecký posudok. Práve túto sumu potvrdil nejaký 
odborník svojou  pečiatkou? Kto si zoberie na zodpovednosť, že je to v skutočnosti takáto 
hodnota alebo nie je? Práve toto spochybnil. Kto potvrdí, že je to správne alebo nesprávne? 
Spochybňuje to, že nikto nepredložil odborný podklad a PSK dá 100 000 eur zľavu len tak. 
Poslanec Mihaľ zopakoval, že komisia riešila dve možnosti. Buď bude PSK inkasovať nájom, 
kým platí zmluva, bude riskovať, že tie budovy spadnú a bude ich musieť sanovať a znášať 
všetky sankcie z toho vyplývajúce, alebo sa dohodne so záujemcom o kúpu vychádzajúc zo 
znaleckých posudkov na reálnej sume. Nespochybňuje, že to môže byť viac ako 100 000 eur, 
ale je to len odhadovaná cena za búracie práce. Na to znalecký posudok nie je. Sú predložené 
dva znalecké posudky od PSK, SPF a tie sú spriemerované. Na základe toho došla komisia 
k sume 186 000 eur. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 302/2001   
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod  nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja 
zapísaného na LV 1687, k. ú. Čaklov,  a to: 
pozemkov registra C KN: 
- parcelné číslo 666, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2793 m2, 
- parcelné číslo 667, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1267 m2, 
- parcelné číslo 668, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 124 m2, 
- parcelné číslo 669, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 926 m2, 
- parcelné číslo 670, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 288 m2, 
- parcelné číslo 673, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 14 m2, 
- parcelné číslo 674, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2, 
- parcelné číslo 676/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2985 m2, 
- parcelné číslo 676/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 19672 m2, 
Celková výmera prevádzaného nehnuteľného majetku predstavuje 28 208 m2. 
stavieb bez súpisného čísla:  
- liehovar a dielne na pozemku registra KN C parcelné číslo 667,  
- mliekareň na pozemku registra KN C parcelné číslo 668,  
- ošipáreň a sklad na pozemku registra KN C parcelné číslo 669,  
- garáže na pozemku registra KN C parcelné číslo 670, 
- strážnica na pozemku registra KN C parcelné číslo 673  
príslušenstvo: ploty a vonkajšie úpravy 
spoluvlastnícky podiel: 1/1  
ťarchy: bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – ORAGRO-V, s.r.o., 029 62 Oravské Veselé 374, IČO:31734766, 
za kúpnu cenu 186.173,00 €. 
Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým 
posudkom č. 203/2019 zo dňa 13.12.2019 vyhotoveným znalcom Ing. Mariánom Onderkom 
Vranov n/T, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 283.836,94 €, z toho stavby 58.737,10 €, 
pozemky 225.099,84 € pri jednotkovej cene pozemkov 7,98 €/m². 

  Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
  Žiadateľ ORAGRO-V, s. r. o.,  požiadal o predaj pozemkov a stavieb, ktoré sú jedinou 

prístupovou cestou vedúcou k nehnuteľnostiam, ktoré ma žiadateľ od SPF v nájomnom vzťahu 
na obdobie 20 rokov. Tieto pozemky a stavby sa využívajú sa na poľnohospodársku činnosť 
a žiadateľ ich má v prenájme do roku 2025. 

Hlasovanie:                  za: 34              proti: 1  zdržalo sa: 16 
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
Predseda PSK Majerský nevie, či to bolo celkom rozumné, lebo ďalšie dva mesiace sa bude 
PSK trápiť s týmto nehnuteľným majetkom. 
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K bodu 26C - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, uviedla návrh zámeny, ktorou si PSK s mestom Kežmarok 
navzájom vrátia majetok z obdobia realizácie zriadenia študentského kampusu v areáli 
bývalých kasární. Situácia sa vráti do stavu pred zámenou bez vzájomného finančného 
vyrovnania. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák, primátor mesta Kežmarok, mal korektné stretnutie s predsedom PSK, na 
ktorom sa navzájom dohodli o spätnej výmene majetku. Súčasťou má byť ešte jeden areál, kde 
mesto plánuje verejnoprospešnú stavbu. Možno by chcel požiadať o verejný prísľub predsedu 
PSK, že táto záležitosť sa dotiahne do konca a v rámci kraja a mesta dôjde k vzájomnému 
vysporiadaniu tak, ako bolo dohodnuté na spomínanom stretnutí. Predložený materiál je len 
čiastočný, teda nie je úplný, ako má byť. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 

 B. s c h v a ľ u j e 
 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                        
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom Kežmarok, Hlavné 
námestie 1, 060 01 Kežmarok, IČO: 00326283, bez vzájomného finančného vyrovnania 
nasledovne: 

B.1   Prešovský   samosprávny   kraj   odovzdáva  a  mesto   Kežmarok  nadobúda  do  svojho  
         výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 592, k. ú. Kežmarok, a to:   

 pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 1938/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3670 m2, 
stavby:  
učebný blok, súp. č. 2247, na pozemku registra CKN, parc. číslo 1938/7 s príslušenstvom, 
učebný blok, súp. č. 2246, na pozemku registra CKN, parc. číslo 1938/8 s príslušenstvom, 
trenažér učebne, súp. č. 2245, na pozemku registra CKN, parc. č. 1938/15 s príslušenstvom, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  bez zápisu, 

B.2    Mesto Kežmarok odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda  do svojho  
       výlučného  vlastníctva nehnuteľný majetok, ktorý  zveruje  do  správy  Hotelovej  
       akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, MUDr. Alexandra 29, 060 01 Kežmarok,  
       zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Kežmarok, a to: 

pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 86/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2,  

 parcelné číslo 106/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, 
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 parcelné číslo 106/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, 
 parcelné číslo 107,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, 
 stavby: 
 Budova, súp. č. 150, na pozemku registra CKN, parcelné číslo 107 s príslušenstvom, 
 Hotelová akadémia O. Brucknera, súp. č 1914, na pozemku registra CKN, parc. č. 86/2, 

s príslušenstvom, 
 Hotelová akadémia O. Brucknera, súp. č 1914, na pozemku registra CKN, parc. č. 106/19, 

s príslušenstvom, 
spoluvlastnícky podiel:1/1 

 ťarchy: bez zápisu 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámena už zameneného nehnuteľného majetku z dôvodu upustenia od zámeru zriadenia 
študentského kampusu v areáli bývalých kasární v Kežmarku a nepretržitého zotrvania 
vyučovacieho procesu Hotelovej akadémie Otta Brucknera, Kežmarok, v tých istých 
priestoroch. 

Hlasovanie:                  za: 49              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 26D - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh predaja pozemku pre fyzickú osobu M. 
Lepetáka v katastrálnom území Bijacovce. Ide o pozemok zastavaný stavbou v jeho vlastníctve 
o výmere 23 m2. Jednotková kúpna cena predstavuje 6,94 €/m². 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e, 

     že prevádzaný majetok uvedený v bode B.2 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  

         B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce, uvedeného v bode B.2 tohto  
         uznesenia   

B.2 v súlade  s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8  
písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, 
prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Spojenej školy, Bijacovce, zapísaného na LV č. 44, k. ú. Bijacovce, a to:                    
- pozemok registra C KN, parcelné číslo 272/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 

23 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu        
do vlastníctva kupujúceho – Michal Lepeták, Bijacovce, za kúpnu cenu 160,00 €.          
Všeobecná hodnota pozemku stanovená znaleckým posudkom č. 40/2019 zo dňa 22. 07. 2019 
vyhotoveného znalcom Ing. Lucia Brincková, 054 01 Levoča, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 
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Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty pozemkov, predstavuje po zaokrúhlení 160,00 € pri jednotkovej 
cene pozemku 6,94 €/ m².  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Ide o majetkovoprávne vysporiadanie pozemku vo vlastníctve PSK, ktorý sa nachádza pod stavbou vo 
vlastníctve kupujúceho. 
Hlasovanie:                  za: 51              proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 26E – Návrh na zmenu uznesenia  Zastupiteľstva PSK č. 
407/2020 zo dňa 10. 2. 2020 – prípad hodný osobitného zreteľa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, pripomenula, 
že vo februári Zastupiteľstvo PSK schválilo predaj pozemkov v katastrálnom území Orkucany 
pre firmu AZOR KAPA, s. r. o. Následne bol vypracovaný geometrický plán, ktorým došlo 
k prečíslovaniu parciel. Z tohto dôvodu je predložená zmena uznesenia. V teréne ide o tie isté 
pozemky. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
m e n í     a     d o p ĺ ň a 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 407/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k majetkovým prevodom 
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B. schvaľuje nasledovne:   
vypúšťa sa pôvodný text v časti B:  

novovytvorené pozemky:   
- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 130 m2 ,  

odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere            
1106 m², 

- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 283 m2 ,  
odčlenený od  pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast  o výmere 68 
721 m²,  

- registra C KN parcelné číslo 703/2, ostatná plocha o výmere 16 860 m2,  
odčlenený od  pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda  o výmere  411 144 m²,  

- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 205 m2,  
      odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere 
  1106 m²,  
- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 365 m2 ,  

odčlenený od  pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere   
68 721m², 

- registra C KN parcelné číslo 704/2, ostatná plocha o výmere 17 m2 ,   
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere                 
411 144 m²,  

zapísané na LV č. 109 k. ú. Orkucany odčlenené geometrickým plánom č. 100/2019 
vyhotoveným GEOPLAN, s. r. o., L. Svobodu 4885/91, Poprad, IČO: 31693598, úradne 
overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, pod č. G1-674/2019 dňa 
18.11.2019 
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a nahrádza sa novým textom v znení: 
novovytvorený pozemok:  
registra C KN parcelné číslo 703/3, orná pôda o výmere 17 860m2 ,  
- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1357, trvalý trávny porast o výmere 130 

m² ako diel 1, 
- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1348, trvalý trávny porast o výmere 283 

m² ako diel 2, 
- odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1350/1, orná pôda o výmere 17 447 m² ako 

diel 3, 
zapísaný na LV č. 109 k. ú. Orkucany, odčlenený geometrickým plánom č. 9/2020 vyhotovenom 
GEOPLAN, s. r. o., Poprad, IČO: 31693598, úradne overenom Okresným úradom Sabinov, 
katastrálnym odborom, pod č. G1-123/2020 dňa 16.03.2020. 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 

Hlasovanie:                  za: 49             proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 27A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií 
Úradu PSK, informovala prítomných o pláne obce Kamenice nad Cirochou čerpať dotáciu na 
výstavbu chodníka pre peších na ul. Partizánskej, kde bude investorom aj stavebníkom. 
Pozemky si chce prenajať od PSK na dobu 5 rokov s tým, že v budúcnosti ich plánuje odkúpiť 
pod realizovanou stavbou - chodníkom. Výška nájmu je 1 euro na rok. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e  
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 
9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  neskorších predpisov 
nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy 
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, zapísaného na LV č. 2775, k. ú. 
Kamenica nad Cirochou, a to: 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 29 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/17, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 671/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 23 m2. 
Novovytvorené pozemky sú odčlenené od pozemku registra E KN parcelné číslo 3034, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 9907 m2, geometrickým plánom č. 50788060-25/2020 zo dňa 27.04.2020 
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vyhotoveným Ing. Roman Kormucik, GEODÉZIA, Kamienka 126, 067 83 Kamienka, IČO: 50788060, 
úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 05.05.2020 pod číslom G1-
138/2020, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera prenajímaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2. 
do nájmu nájomcu – Obec Kamenica nad Cirochou, Humenská 555/6, 067 83 Kamenica 
nad Cirochou, IČO: 00323101, za nižšie uvedených podmienok:  
- Výška nájomného:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka). 
- Účel nájmu: realizácia a prevádzka stavby Chodník pre peších na ul. Partizánskej, ktorej je 

nájomca investorom a budúcim stavebníkom.  
- Doba nájmu: na dobu určitú odo dňa  nadobudnutia účinnosti zmluvy počas doby realizácie 

stavby a 5 rokov po jej ukončení.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Obec Kamenica nad Cirochou plánuje vybudovanie chodníka pri ceste III/3835. Obec bude 
investorom a budúcim stavebníkom líniovej stavby vo verejnom záujme „Chodník pre peších 
na ul. Partizánskej“. Chodník pri ceste III/3835 zvýši bezpečnosť cestnej premávky a prispeje 
k bezpečnosti chodcov, ktorí v súčasnosti využívajú pre svoj pohyb krajnicu cesty. Chodník 
bude mať verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom a návštevníkom obce. 
Hlasovanie:                  za: 51            proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 27B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií 
Úradu PSK, uviedla, že mesto Prešov potrebuje v súvislosti s vydaním stavebného povolenia 
na stavbu rekonštrukcie PKO preukázať právny vzťah k pozemku vo vlastníctve PSK. Z tohto 
dôvodu je predložený nájom pre mesto za symbolické nájomné 1 euro za rok na dobu neurčitú 
na účel rekonštrukcie a obnovy nádvoria PSK ako verejného priestranstva. Návrh na uznesenie 
obsahuje navrhnuté podmienky nájomnej zmluvy. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 s c h v a ľ u j e   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu Divadla Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6, 080 01 Prešov, IČO: 
37783432, príspevkovej organizácie, a to: 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12252, k. ú. Prešov a to: 
- časť pozemku registra KN C parcelné číslo 497, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, 

nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka) – diel 3 o výmere 131 m2  
v zmysle geometrického plánu 085/2017 vypracovaného spoločnosťou GEODAT REAL, 
s. r. o., Stará Ľubovňa  
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do nájmu nájomcu – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646, za nižšie 
uvedených podmienok:  
- Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok (aj za začatú 
časť roka). 

- Účel nájmu: rekonštrukcia a obnova nádvoria PKO ako verejného priestranstva, jeho 
využívanie na verejné účely.  

- Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Ďalšie podmienky, ktoré  musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
- Nájomca zrekonštruuje a obnoví nádvorie na vlastné náklady, bude zabezpečovať jeho 

údržbu, upratovanie, odvoz odpadu a uhrádzať všetky náklady v súvislosti s predmetom 
nájmu. 

- Po ukončení nájmu si nájomca nebude nárokovať na preinvestované prostriedky ani 
protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota predmetu nájmu. 

- Nájomca umožní prenajímateľovi využívať nádvorie bezplatne po celú dobu platnosti 
nájomnej zmluvy. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu verejného priestranstva v súlade so zákonom 
č. 49/2002 Z. z. s následným využitím na verejnoprospešné účely - využitie obyvateľmi 
a návštevníkmi mesta ako verejného priestranstva. 
Hlasovanie:                  za: 50            proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 28A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:                                                                                                  
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, oboznámila 
prítomných s tým, že v katastrálnom území Valkov je PSK vlastníkom chaty v správe SPŠ 
stavebnej v Prešove, ktorá nemá vysporiadaný pozemok pod stavbou, má iba manipulačný 
v okolí stavby. Predložený návrh predstavuje kúpu pozemku o výmere 200 m2 od obce Bžany 
za kúpnu cenu 2 000 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 – Obec Bžany, Bžany 46, 
090  33 Turany nad Ondavou, IČO: 00 330 370, zapísaného v k. ú. Valkov, a to: 
- novovytvorený pozemok registra C KN: 
 parcelné číslo  92/171, ostatná plocha o výmere 200 m2  

odčlenený geometrickým plánom č. 74/2019 od pozemku registra C KN 92/128 ostatná plocha 
o výmere 4631 m2 zapísaného na LV č. 1, k. ú. Valkov, vyhotoveného geodetom Adriánom 
Tkáčom - GEOAT, IČO: 37715925, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálny 
odbor, dňa 06.12.2019 pod číslom G1- 265/2019 
spoluvlastnícky podiel 1/1  
ťarchy: bez tiarch 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Stredná priemyselná 
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škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov, IČO: 00161837, za celkovú kúpnu cenu 2.000,00 
€.  
Hlasovanie:                  za: 50            proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 28B, C, D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – 
kúpa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
uviedla, že body 28B, 28C, 28D sa týkajú majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod 
stavbou cesty, ktorú má realizovať ako investičnú akciu SÚC PSK. Ide o kúpu pozemkov od 
podielových spoluvlastníkov pri jednotkovej kúpnej cene 3,44 €/m2.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie k bodu 28B: 
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 podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
-  Drotár Jozef, Stropkov, podiel 6/12, 
-  Zolotárová Helena, Stropkov, podiel 3/8, 
-  Zajaroš Michal, Makovce, podiel 1/8, 
zapísaného v k. ú. Krušinec, a to: 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 242/10, zastavaná plocha o výmere 5 m2, 
odčlenený geometrickým plánom č. 67-1/2019 od pozemku registra E KN, parcelné číslo 110/205, orná 
pôda o výmere 7 m2, zapísanom na LV 194, k. ú. Krušinec, vyhotovenom Ing. Jurajom Jechom - 
GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, 
katastrálnym odborom, dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019, 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 17,20 € (pri 
cene 3,44 €/m2). 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 20-2019 zo dňa 29.10.2019, 
vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad 
hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v platnom znení, vo výške 3,44 €/m2. 
Hlasovanie:                  za: 51            proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie k bodu 28C: 
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 podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
-  Rojková Helena, Stropkov, podiel 1/2, 
-  Surgent Ján, Svidník, podiel 1/2, 
zapísaného v k. ú. Krušinec, a to: 
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novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 242/12, zastavaná plocha o výmere 65 m2, 
odčlenený geometrickým plánom č. 67-1/2019 od pozemku registra E KN, parcelné číslo 126/1, orná 
pôda o výmere 138 m2, zapísanom na LV 69 v k. ú. Krušinec, vyhotovenom Ing. Jurajom Jechom - 
GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, 
katastrálnym odborom, dňa 11.09.2019 pod číslom G1-184/2019, 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 223,60 € 
(pri cene 3,44 € / m2). 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 20-2019 zo dňa 29.10.2019, 
vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, 066 01 Humenné, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad 
hodnoty nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v platnom znení, vo výške 3,44 €/m2. 
Hlasovanie:                  za: 50            proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie k bodu 28D: 
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 podielového vlastníctva predávajúcich:  
1.   Michrinová Mária, Stropkov, v podiele 504/302400, 
2.   Ing. Michrina Ján, Košice, v podiele 392/302400, 
3.   Leško František, Stropkov, v podiele 1176/302400, 
4.   Ing. Michrina Jozef, CSc., Nitrianske Hrnčiarovce, v podiele 1176/302400, 
5.   Zavacká Anna, Svidník, v podiele 2240/302400, 
6.   Kaščáková Viera, Stropkov, v podiele 2160/302400, 
7.   Surgent Ján, Svidník, v podiele 5040/302400, 
8.   Semančík Peter, Kročehlavy, Kladno, ČR, v podiele 20160/302400, 
9.   Jobko František, Stropkov, v podiele 1560/302400, 
10. Putnoková Mária, Stropkov, v podiele 10080/302400, 
11. Drotár Jozef, Stropkov, v podiele 6600/302400, 
12. Malackaničová Anna, Stropkov, v podiele 1/360, 
13. Čakloš Andrej, Stropkov, v podiele 720/302400, 
14. Lapčák Stanislav, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
15. Glovacký Pavol, Stropkov, v podiele 5040/302400, 
16. Malenký Miloš, Svidník, v podiele 1640/302400, 
18. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
19. Simun Vasiĺ – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 20150/302400, 
20. Hurná Gabriela, Stropkov, v podiele 10080/302400, 
21. Medaš Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
22. Hanas Jozef – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
23. Durkot Štefan – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
24. Mančák Jozef – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
25. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
26. Antoš Demeter (st) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
27. Surgent Juraj – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 2520/302400, 
28. Rudyová Helena (vdova) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
29. Rudyová Anna, Chotča, v podiele 630/302400, 
30. Rudyová Helena (mal.) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 1260/302400, 
31. Rudy Michal, Chotča, v podiele 1260/302400, 
32. MUDr. Bendiková Anna, Poprad, v podiele 1260/302400, 
33. Šaková Anna, – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 252/302400, 
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34. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 567/302400, 
35. Sidor Michal, Stropkov, v podiele 324/345600, 
36. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 963/120960, 
37. Šaková Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 315/302400, 
40. Drotárová Mária – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
41. Drotárová Helena (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
42. Havrillová Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 720/302400, 
43. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 600/302400, 
44. Otrašina Andrej – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 10080/302400, 
45. Sidorová Mária, Chotča, v podiele 560/302400, 
46. Zavacká Anna, Svidník, v podiele 630/302400, 
47. Sidorová Helena - v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 560/302400, 
48. Trebišovská Mária, Makovce, v podiele 225/302400, 
49. Drotárová Margita, Tisinec, v podiele 120/302400, 
50. Drotár Juraj, Tisinec, v podiele 75/302400, 
51. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 75/302400, 
52. Trebišovská Mária, Makovce, v podiele 90/302400, 
53. Gojdičová Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
54. Gojdič Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
55. Gojdičová Helena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
56. Gojdičová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
57. Gojdičová Júlia – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
58. Gojdičová Mária – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
59. Gojdičová Margareta – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
60. Gojdič Štefan – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 630/302400, 
61. Drotárová Helena, Stropkov, v podiele 840/302400, 
62. Drotárová Anna (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
63. Drotár Andrej, (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
64. Rojková Helena, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
67. Vaňko Demeter – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
68. Zolotárová Helena, Stropkov, v podiele 250/302400, 
69. Drotárová Anna (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
70. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
71. Drotárová Elena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
72. Drotár Ján, (SPF) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
73. Drotár Andrej (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 840/302400, 
74. Černegová Mária, Staškovce, v podiele 250/302400, 
75. Drotárová Anna (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
76. Drotárová Zuzana – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
77. Drotár Ján, (SPF) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
78. Drotárová Elena – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
79. Drotár Andrej (1) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 160/302400, 
80. Haňák Milan, Vislava, v podiele 4032/302400, 
81. Dančo Štefan, Vyškovce, v podiele 288/302400, 
82. Berešová Emilia, Stropkov, v podiele 1008/302400, 
83. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 252/302400, 
85. Šaková Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
86. Sidor Michal mal. (2) – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
88. Kosť Ján – v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 63/302400, 
91. Glovacká Terézia, - v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 5040/302400, 
92. SR SLOVENSKÝ POZEMKOVÝ FOND, Budková 36, Bratislava, IČO 17335345, v podiele 50450/302400, 
93. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 2940/302400, 
94. Michrina Jozef, Stropkov, v podiele 720/302400, 
95. Ing. Brutovská Marianna, Richnava, v podiele 720/302400, 
96. Čakloš Michal, Stropkov, v podiele 720/302400, 
97. Čakloš Jozef, Košice, v podiele 720/302400, 
98. Čakloš Ján, Duplín, v podiele 720/302400, 
99. Čakloš Juraj, Stropkov, v podiele 720/302400, 
100. Babejová Mária, Stropkov, v podiele 720/302400, 
102. MVDr. Čepa Martin, Bratislava, v podiele 840/302400, 
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103. Gajdošová Pavlína, Duplín, v podiele 840/302400, 
104. Malenky Ján, Košice, v podiele 840/302400, 
105. Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov, Šarišská, 091 01 Stropkov, IČO 31708722, v podiele 1/360, 
106. Gojdič Juraj, Stropkov, v podiele 1/360, 
107. Medviďová Darina, Svidník, v podiele 1/360, 
108. Gojdič Juraj, Stropkov, v podiele 1/360, 
109. Gojdič Martin, Stropkov, v podiele 1/360, 
110. Bc. Palička Pavol, Stropkov, v podiele 2520/302400, 
111. Pavlenko Anton, Vojtovce, v podiele 2520/302400, 
112. Palková Anna, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
113. Senajová Mária, Chotča, v podiele 144/302400, 
114. Mergleský Peter, Chotča, v podiele 576/302400, 
117. Palková Anna, Stropkov, v podiele 1260/302400, 
118. Procházka Zdenko, Stropkov, v podiele 81/345600, 
119. Medviďová Darina, Svidník, v podiele 81/345600, 
120. Sidor Ján, Krušinec, v podiele 81/345600, 
121. PhDr. Sidor Milan, CSc, Prešov, v podiele 81/345600, 
122. Drotárová Veronika, Stropkov, v podiele 63/604800, 
123. Forintová Alžbeta, Vyškovce, v podiele 630/302400, 
124. Zajaroš Michal, Makovce, v podiele 250/302400, 
125. Hupcejová Beta, Chotča, v podiele 250/302400, 
126. Drotár Juraj, Tisinec, v podiele 45/302400, 
127. Kaščáková Helena, Zemplínska Teplica, v podiele 2160/302400, 
129. Kunicová Mária, Trnava, v podiele 392/302400, 
130. Michrina Pavel, Stropkov, v podiele 392/302400, 
131. Drimáková Anna, Svidník, v podiele 13278/604800, 
132. Ing. Malenky Jozef, Topoľa, v podiele 840/302400, 
133. Pribulová Renáta, Prešov, v podiele 10080/302400, 
128. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11; 17335345, k vlastníkovi por. č. 19, 21, 

22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 67, 69, 70, 
71,72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 83, 85, 86, 88, 91 je pod por. č. 128 správa na všetky parcely tohoto listu 
vlastníctva 

zapísaného na LV č. 276, k. ú. Krušinec, okres Stropkov, a to: 
-  novovytvorená parcela registra CKN č. 296/6, zastavaná plocha o výmere 318 m2,  
-  novovytvorená parcela registra CKN č. 288/5, ostatná plocha o výmere 573 m2, 

 oddelené od pôvodnej parcely registra EKN č. 110/6, orná pôda o výmere 4530 m2,  
 - novovytvorená parcela registra CKN č. 242/11, zastavaná plocha o výmere 96 m2,  

oddelená od pôvodnej parcely registra EKN č. 110/106, orná pôda o výmere 96 m2, 
-  novovytvorená parcela registra CKN č. 296/7, zastavaná plocha o výmere 191 m2,  
-      novovytvorená parcela registra CKN č. 288/6, ostatná plocha o výmere 322 m2, 
-  novovytvorená parcela registra CKN č. 289/4, ostatná plocha o výmere 35 m2, 

 oddelené od pôvodnej parcely registra EKN č. 123, trvalý trávny porast o výmere 1028 m2, 
- odčlenené geometrickým plánom č. 67-1/2019 zo dňa 05. 09. 2019, vyhotoveným Ing. Jurajom 
 Jechom - GEOPROJEKT, Konštantínova 6, 080 01 Prešov, úradne overeným Okresným 
 úradom Stropkov, katastrálnym odborom, dňa 11. 09. 2019 pod číslom G1-184/2019 
ťarchy:  
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení 
neskorších predpisov na parcely EKN 110/6, 123, 124/2, 128/301, 129 v prospech oprávneného 
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice 
spočíva v práve prevádzkovateľa verejnej kanalizácie v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky 
v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním  alebo na 
účely  opráv  a  údržby  verejnej  kanalizácie  a  jej  pásma   ochrany,  vodovodných  prípojok  vrátane 
potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a vytyčovacích bodov, odstraňovať a 
okliesňovať v nevyhnutnom rozsahu stromy a iné porasty ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť 
prevádzky verejnej kanalizácie vrátane potrebných kontrolných a ochranných zariadení a oporných a 
vytyčovacích bodov, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník pozemku, jeho správca alebo 
užívateľ, umiestňovať na nehnuteľnostiach orientačné označenia, ktoré je povinný udržiavať v riadnom 
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stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 92/2014 overený pod č. G 1-144/2015 podľa Z 
825/2016 - 7/18, Z 457/2019. 
Exekučný príkaz EX 13/2001/JS-G Exekútorského úradu Rimavská Sobota, vydaný súdnym exekútorom 
JUDr. Ing. Jánom Gasperom na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva 
na  nehnuteľnosti vedené na LV vo vlastníctve pod B 106 Gojdič Milan v podiele 1/360 v prospech 
TROLIGA Marián - MT, Prešov. 
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 1535 m2. 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za celkovú kúpnu cenu 5.280,40 €.  
Za podmienky: K uzatvoreniu kúpnej zmluvy s vlastníkom č. 106, Juraj Gojdič, Stropkov, zmluvné 
strany pristúpia okrem iného, len za splnenia podmienky, že ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy bude 
z LV č. 276 exekúcia vymazaná. 
Všeobecná hodnota majetku je stanovená znaleckým posudkom č. 22-2019 zo dňa 29.10.2019, 
vyhotoveným Ing. Milanom Pencákom, Humenné, znalcom z odboru stavebníctvo, odhad hodnoty 
nehnuteľností, v súlade s vyhláškou MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v platnom znení, vo výške 5.280,40 € (pri cene 3,44 €/m²). 

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

K bodu 28E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavila 
kúpu pozemkov pre účel majetkovoprávneho vysporiadania stavby – most cez Sekčov ul. 
Solivarská. Pozemky budú zverené do správy SÚC PSK, ktorá chce žiadať o NFP na realizáciu 
tejto investície. Navrhovaná kúpna cena je 72,29 €/m². Predávajúcim je spoločnosť RoTTeL 
Energy, s. r. o. 
Diskusia:  
Poslanec Kocák poznamenal, že pri riešení ciest, diaľnic, obchvatov, prejazdov v PSK je 
dlhodobo známe tzv. podnikanie s tými pozemkami predtým. Očakáva, čo sa stane pri 
vranovskom obchvate, Podskalke v Humennom atď. Tento pozemok podľa listu vlastníctva 
majiteľ kúpil v roku 2015 a PSK ho ide kúpiť v roku 2020 za nejakých 72,29 €/m². Spýtal sa, 
či Úrad PSK zisťoval, za akú cenu pozemok kúpil v roku 2015 majiteľ a rozdiel medzi cenami, 
keďže podľa katastra je prakticky nepoužiteľný na občianske aktivity. Niečo sa tam určite 
plánuje. Poslanci by mali mať informáciu o tom, či PSK náhodou nekupuje pozemok 2 – 3-
násobne drahšie ako podnikateľ pred niekoľkými rokmi, keď sa vôbec nepočítalo s nejakou 
výstavbou.  Pri podnikaní s budúcim zámerom ako sú diaľnice, obchvaty, prejazdy si to ľudia 
veľmi rýchlo zisťujú. Po schválení vranovského obchvatu mal niekoľko telefonických hovorov 
o vedení trasy. Aj v tomto prípade bude asi cena niekoľkonásobne vyššia ako tá, za ktorú 
kupoval v roku 2015. JUDr. Budziňáková, MBA, nevie odpovedať za predchodcov. Zbierka 
listín katastra, ktorej súčasťou je kúpna zmluva medzi súkromnými fyzickými alebo 
právnickými osobami, je neverejná. Teda nie je možné prísť na kataster a vyžiadať si kúpnu 
zmluvu, ktorou spoločnosť RoTTeL Energy, s. r. o., nadobudla pozemok. 
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  
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s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – RoTTeL Energy, s. r. 
o., 080 01 Prešov, IČO: 36 815 616, vedeného na LV 7529, k. ú. Prešov, a to: 
- novovytvorená parcela registra CKN 14835/241, zastavaná plocha o výmere 8 m2, odčlenená od 

pôvodnej parcely registra CKN 14835/24 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 632 m²,  
-    novovytvorená parcela registra CKN 14835/60, zastavaná plocha o výmere 1180 m2,  

vzniknutá zlúčením: 
• parcely registra CKN 14835/60 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 640 m²,  
• dielu 6 o výmere 111 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 565 m²,  
• dielu 7 o výmere 19 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/72 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1633 m²,  
•  dielu 8 o výmere 377 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/59 zastavaná     

plocha a nádvorie o výmere 2306 m²,  
•  dielu 9 o výmere 30 m² - odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/220 zastavaná  

plocha a nádvorie o výmere 181 m²,  
• dielu 17 o výmere 3 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73 zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 565 m² 
odčlenené geometrickým plánom č. 7/2018 zo dňa 15.03.2019, vyhotoveným Jurajom 

Maňkom, Prešov, IČO: 43883311, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny 
odbor, dňa 20.06.2019 pod číslom G1-501/2019 

       ťarchy:  
V 4384/2007-Zmluva o zriadení vecného bremena-právo prístupu, prechodu a prejazdu a právo 
prístupu, prechodu a prejazdu za účelom údržby, opravy, rekonštrukcie inž. sietí-vodov. a kanal. 
potrubí, rozvodov plynu a elektriny umiestnených na parc. KN 14835/1, 14835/24, 14835/63, 
14835/217, 14835/111, 14835/218, 14835/99, 14835/108 v prospech vlastníka parc. KN 5098/6, 
14835/61; 
V 7420/2007 Vecné bremeno-právo prechodu pešo a prejazdu motor. vozidiel každého vlastníka nehn. 
parc. KN 14835/83, 14835/85, 14835/90 po parc. KN 14835/73, KN 14835/59,14835/220-V 4853/2007 
– pol. 4706/07. 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
      Celková výmera predstavuje 1188 m².  

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 
14, 080 05 Prešov, za celkovú kúpnu cenu 85.900,00 €. 
Všeobecná hodnota pozemkov bola stanovená znaleckým posudkom č. 6/2019 zo dňa 15.09.2019, 
vyhotovenom Ing. Petrom Mackom, 080 05 Prešov, znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad 
hodnoty nehnuteľností, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, vo výške 85.880,52 € (pri cene 72,29 €/m²). 
Hlasovanie:                  za: 42           proti: 1  zdržalo sa: 7 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 29 – Nájomná zmluva s Cirkevným zborom ECAV na 
Slovensku, Kežmarok – Budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava 
v Kežmarku: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu 
PSK, predkladá návrh na schválenie nájomnej zmluvy medzi Cirkevným zborom ECAV 
v Kežmarku a Gymnáziom P. O. Hviezdoslava v Kežmarku. V októbri 2019 Zastupiteľstvo 
PSK schválilo investičný zámer týkajúci sa rekonštrukcie gymnázia a prístavby školy 
umeleckého priemyslu. Vo februári 2020 bolo podpísané memorandum o vzájomnej spolupráci  
pri realizácii tohto investičného zámeru. Pre objednanie projektovej dokumentácie je potrebný 
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ošetrený právny vzťah k stavbám. Z toho dôvodu je navrhované uzatvorenie predmetnej 
nájomnej zmluvy na dobu 50 rokov s výškou nájomného 25 000 eur za rok. ECAV s týmto 
nájmom súhlasila. Sú v nej dohodnuté nejaké lehoty. 5 rokov na realizáciu celého investičného 
zámeru je veľmi krátky čas vzhľadom na časový harmonogram. V návrhu na uznesenie je 
uvedené, že zastupiteľstvo berie na vedomie nájomnú zmluvu. V zmysle zásad by 
zastupiteľstvo malo schváliť nájomnú zmluvu uznesením v znení: Zastupiteľstvo PSK 
schvaľuje nájomnú zmluvu medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok a PSK – 
budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku podľa predloženého návrhu. 
Diskusia: 
Poslanec Hrabčák ako člen komisie finančnej vzniesol niekoľko pripomienok k tejto nájomnej 
zmluve. Niektoré pripomienky boli podporené aj hlasovaním členov komisie a následne 
zapracované v návrhu. Poukázal na čl. IV. bod 4., kde sa hovorí, že výška ročného nájmu sa 
bude každoročne prehodnocovať a násobiť koeficientom miery inflácie, ktorý vyhlási 
Štatistický úrad SR raz ročne a deflácia nebude predmetom úpravy výšky ročného nájmu. Ak 
má PSK nejaký zmluvný vzťah dvoch zmluvných strán, mal by byť vyrovnaný. Ako zástupca 
PSK svojím mandátom tvrdí, že toto by malo byť opravené a výška nájomného by mala byť 
upravovaná nielen o výšku inflácie stanovenú ŠÚ SR, ale aj o výšku deflácie. Za posledných 
10 rokov bola jedna svetová hospodárska kríza a deflácia bola na trhu. Tento ekonomický jav 
by mal byť premietnutý aj do výšky nájomného, teda nielen v prospech prenajímateľa, ale aj 
v prospech nájomcu. Túto prvú pripomienku predloží ako poslanecký návrh. V bode 11. v čl. 
V. sa uvádza, že doba realizácie samotného zámeru, ktorým je revitalizácia historickej budovy 
gymnázia a vybudovanie školy umeleckého priemyslu, je 5 rokov. V čl. VII. v bode 7. je 
uvedené, že ak doba realizácie 5 rokov nebude dodržaná, považuje sa to za vážne porušenie 
zmluvných podmienok. Navrhuje, aby táto doba bola predĺžená z 5 na 7 rokov. 5 rokov už 
prechádza do ďalšieho volebného obdobia a ide o veľký projekt na pomery školstva. Ak vyjde, 
PSK bude mať krásny školský areál zodpovedajúci 21. storočiu. 5 rokov môže byť problém, 
ktorý sa môže ukázať až o niekoľko rokov v novom zložení ďalšieho zastupiteľstva. Jeho 
druhým poslaneckým návrhom bude predĺženie doby realizácie samotného zámeru z 5 na 7 
rokov, aby sa eliminovali možnosti nedokončenia diela včas a hrubo sa neporušila nájomná 
zmluva. Komisia sa zaoberala aj možnosťou odkúpenia pozemku, na ktorom bude vybudovaná 
škola umeleckého priemyslu. Chcel vedieť, či prebehlo nejaké rokovanie s ECAV s tým, aby 
novovybudovaný objekt školy umeleckého priemyslu stál na pozemku PSK, aby opäť nebol na 
pozemku v nájme. Predseda PSK Majerský uviedol, že návrh tejto nájomnej zmluvy bol 
prerokovaný s ECAV, ktorá ho podpíše iba v tejto predloženej podobe. V opačnom prípade by 
sa asi zrušil celý proces prípravy realizácie výstavby. Teda buď bude návrh schválený v takejto 
podobe, alebo nebude schválený ani realizovaný. Požiadal zastupiteľstvo, aby sa nezaseklo na 
takýchto veciach, keď na tom PSK robí už viac ako rok a poslanci teraz idú riešiť zmluvu 
v nejakých drobnostiach. Čo sa týka pozemku, ECAV s tým nesúhlasí, súhlasí iba 
s predloženým návrhom. Poslanec Hrabčák môže a nemusí veriť stanovisku ECAV, či  bude 
alebo nebude súhlasiť so zmenami v nájomnej zmluve. Je tu určitá snaha o vydieranie PSK ako 
zmluvného partnera. Zmluva by sa mala kreovať na základe nejakej diskusie a nie 
jednostranného postoja prenajímateľa, ktorý bude v značnej výhode, lebo bude mať príjem. 
PSK mu kompletne zrevitalizuje jeden historický objekt gymnázia na 50 rokov a dopredu si vie 
nastaviť ekonomiku svojej organizácie v okrese Kežmarok vzhľadom na zabezpečený príjem 
25 000 eur ročne. Je to dosť vážny argument na to, aby ECAV pristúpila na rokovanie 
o zmenách v tejto nájomnej zmluve. Predseda PSK Majerský dodal, že poslanec Hrabčák 
zrejme neabsolvoval takéto rokovania počas roka a sám môže a nemusí veriť jeho slovám. Ako 
predseda PSK sa zúčastnil väčšiny týchto rokovaní a vie, o čom to je. Požiadal poslancov 
o schválenie návrhu v predloženom znení. PSK sa potrebuje pohnúť ďalej s realizáciou daného 
projektu. Poslanec Janiga spomenul analýzu určitých nedostatkov komisiou finančnou 
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vzhľadom na určité riziká. Samozrejme všetci chcú realizáciu gymnázia, ale doba 5 rokov je 
naozaj málo, čo vidieť aj na iných projektoch škôl. Pri prepočítaní cien terajšieho aj budúceho 
nájmu má druhá strana kúsok viac. Doba realizácie 5 rokov je krátka, buď PSK vynaloží 
obrovské úsilie, alebo príde o veľké finančné prostriedky. Poslanec Babin chcel vedieť, či sa 
po predĺžení doby na 7 rokov neplatí tých 25 000 eur. Mgr. Novotný, riaditeľ Úradu PSK, 
dodal, že vedenie PSK rokovalo s ECAV asi 2 roky. Toto je kompromisný návrh. Na komisii 
finančnej prešli 2 uznesenia ohľadom zahrnutia výšky zákonného úroku do zmluvy a zároveň 
aj ustanovenia, aby sa nedodržiavanie podmienok z titulu vyššej moci nepovažovalo za 
porušenie zmluvy. Treťou vecou bolo odkúpenie pozemku. ECAV s prvými dvoma 
pripomienkami súhlasila, tie boli zapracované do návrhu, s odkúpením nesúhlasila. Poslanec 
Janiga doplnil, že sa asi nerokovalo o predĺžení doby z 5 na 7 rokov. Chcel vedieť, či sa dá 
ešte otvoriť rokovanie o predĺžení doby, lebo keď to nebolo predmetom rokovania, ECAV to 
ešte neodmietla. Mgr. Novotný, riaditeľ Úradu PSK, vysvetlil, že komisia finančná k tomu 
neprijala uznesenie, ale táto téma bola otvorená. ECAV nesúhlasí so zmenou. Táto otázka bolo 
predmetom rokovania už dávnejšie. Poslanec Damankoš pripomenul, že v Kežmarku je ešte 
ďalšia škola, ktorej väčšia časť budovy – hotelová akadémia je vo vlastníctve ECAV. Spýtal 
sa, či bolo otvorené rokovanie aj na túto tému, aby sa aj táto škola dala nejakým spôsobom do 
poriadku. Má informácie, že ECAV by v tomto prípade bola otvorenejšia ďalšiemu rokovaniu. 
JUDr. Budziňáková, MBA, nevie na túto otázku odpovedať. Mgr. Novotný, riaditeľ Úradu  
PSK,  má stanovisko od právneho zástupcu ECAV v Kežmarku,  kde minulý týždeň  prebehlo  
rokovanie. Poslanec Hrabčák  požiadal  zastupiteľstvo  o podporu  jeho  dvoch  poslaneckých 
návrhov,  ktoré  predložil  predsedovi  PSK  v  písomnej  forme.  Prvý  hovorí  o  úprave  doby 
realizácie z 5 na 7 rokov.  Ide o veľký projekt,  je potrebné, aby  tam  nevznikla  časová  tieseň  
v súvislosti s nedorobkami, chybami diela a pod. Druhý hovorí o úprave výšky  nájomného 1x  
ročne aj o mieru deflácie, nielen o mieru inflácie, ktorá zvyšuje nájomné.  Poslanec  Ferenčák 
požiadal   o  čo  najkratšiu   dobu  realizácie,  teda  aby  sa  nepredlžovala. 5  rokov  je  tak  asi   
maximum. Ide tam skôr o havarijný stav existujúcich škôl, ktoré je potrebné riešiť a čím dlhšie  
sa to bude predlžovať, bude to horšie. Z jeho  pohľadu by to boli 3 roky,  aby  sa  to  čím  skôr  
spravilo. Ale akceptuje predložený návrh. Poslanec Damankoš vnímal 5  rokov tak,  ako  keď  
sa úplne niečo pokazí.  V  Kežmarku  je potrebné tieto veci čím skôr urobiť, aby deti neutekali  
do škôl v Poprade. PSK sa pustil do tejto investície s  vysokými  nákladmi,  aby  zastabilizoval  
gymnázium a umeleckú školu v Kežmarku. 7 rokov je šialená doba. Súhlasil by s 3 rokmi, ktoré  
spomenul primátor Kežmarku a úplne najlepšie by to  bolo 2 mesiace pred voľbami. Predseda 
PSK  Majerský  potvrdil  5  rokov  dohodnutých  a  prerokovaných  s  ECAV.  Naozaj   by  to   
nemenil. Poslanec Wzoš sa skôr obáva toho, že keď so schváleným  návrhom  nebude  ECAV 
súhlasiť,   zastaví   sa  celý  proces.  Zastupiteľstvo  by  malo  schváliť  zmluvu  tak,  ako  bola  
dohodnutá a keď sa to podarí vybojovať v nejakom dodatku, tak sa to takto urobí.  Nechcel  by 
to  komplikovať  a  všetko  spadne na tom, že zastupiteľstvo chce viac, ako si vie PSK v tomto  
čase   vyrokovať.   Predseda  PSK  Majerský  s  tým  súhlasí.  Poslanec  Šmilňák  sa  pripája 
k  poslancovi  Wzošovi.  Táto   zmluva   bola   krvopotne  vyrokovaná.   Trvalo  to  veľmi  dlho.   
Teraz  by  sa   nejakou nepodstatnou opravou ohrozil celý tento proces. Vyzval poslancov a svoj  
poslanecký klub,  aby  hlasovali v súlade s predloženým návrhom.  Poslanec Janiga  dodal, že  
každý  by  bol  šťastný,  keby  to  prebehlo  aj  za  pol roka. Problém je, že ak sa to do tej doby 
nezrealizuje, bude to závažné porušenie zmluvy a partner môže odstúpiť od zmluvy ako celku.  
Upozorňuje na riziko, ktoré v súvislosti s tým môže vzniknúť.  
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hrabčákom: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v nájomnej zmluve s ECAV zmenu dobu realizácie z 5 na 7  
rokov a úpravu výšky nájomného 1x ročne aj o mieru deflácie. 
Hlasovanie:                  za: 8          proti: 9  zdržalo sa: 32 
Pozmeňovací návrh nebol schválený.  
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e     nájomnú zmluvu 
medzi Cirkevným zborom ECAV na Slovensku, Kežmarok a Prešovským samosprávnym 
krajom – budova Gymnázia P. O. Hviezdoslava v Kežmarku v zmysle predloženého 
návrhu.   
Hlasovanie:                  za: 50           proti: 0  zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 30A – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy, Kollárova 10  na praktickom vyučovaní: Ing. Benes, 
riaditeľ ARR PSK, pripomenul, že ide o projekt schválený v rámci IROP v celkovej výške 
572 150 eur. Dofinancovanie sa požaduje v celkovom objeme 23 696,45 eur s DPH, z toho 
kapitálové výdavky na stavebné práce 21 520,45 eur a výdavky na pozíciu finančného 
manažéra 2 176 eur. Uvedené nadlimitné výdavky boli prerokované na poslaneckom 
kontrolnom dni za účasti poslancov obvodu Prešov, stavebného dozoru, zhotoviteľa 
a projektanta. 
Diskusia:  
Poslanec Damankoš sa zúčastnil kontrolného dňa. Všetky veci boli dobre, jasne, zrozumiteľne 
a konkrétne vysvetlené. Požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého návrhu.  
Návrh na uznesenie:     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e     dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“ – v celkovom objeme 23 696,45 
eur s DPH, z toho kapitálové výdavky za stavebné práce a materiál v objeme 21 520,45 eur s 
DPH a bežné výdavky na pozíciu finančného manažéra v objeme 2 176,00 eur s DPH. 
Hlasovanie:                  za: 44          proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 30B – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ 
technickej v Prešove na praktickom vyu čovaní“: Ing. Benes, riaditeľ 
ARR PSK, informoval prítomných o poslaneckom kontrolnom dni na SOŠ technickej 
v Prešove. Z pozície projektanta, stavebného dozoru a zhotoviteľa boli vysvetlené konkrétne 
nadlimitné výdavky v celkovej výške 42 600,67 eur s DPH. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e     dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ 
technickej v Prešove na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce v celkovom objeme 
42 600,67 eur s DPH. 
Hlasovanie:                  za: 43          proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 30C – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní“:                                  

Ing. Benes, riaditeľ ARR PSK, uviedol, že ide o dodatočné nadlimitné výdavky, pretože jedny 
už boli odsúhlasené v celkovom objeme 8 529,49 eur s DPH. Prebehol poslanecký kontrolný 
deň za prítomnosti architektov, stavebného dozoru, zhotoviteľa za účelom vysvetlenia potreby 
dofinancovania nadlimitných výdavkov. 
Diskusia:  
Poslanec Babin sa zúčastnil kontrolného dňa. Ide o opravu dažďových zvodov, ktoré neboli 
zahrnuté do opravy. Je za schválenie predloženého návrhu. 
Návrh na uznesenie:     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Obchodnej akadémie v Humennom na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a materiál 
v celkovom objeme  8 529,49 eur s DPH. 
Hlasovanie:                  za: 42          proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 31 - Rôzne: 
A/ Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 
implementovaného projektu „Zníženie  energetickej  náročnosti budovy SOŠ  
Svit“: Ing. Benes, riaditeľ ARR PSK, uviedol, že tento projekt je financovaný z operačného 
programu Kvalita životného prostredia. Pôvodná požiadavka zhotoviteľa bola až vo výške 
180 000 eur. Kontrolou odboru majetku a investícií Úradu PSK sa táto požiadavka znížila na 
približne 92 000 eur. Minulý týždeň v stredu prebehol kontrolný poslanecký deň za prítomnosti 
stavebného dozoru, projektanta a poslancov za obvod Poprad, kde bola prerokovaná výška 
nadlimitných výdavkov. Na základe výstupov a dohody projektanta tohto rozpočtu 
a stavebného dozoru bola suma nakoniec upravená na 79 502,33 eur s DPH a v tejto výške by 
mala byť zapracovaná v návrhu na uznesenie ako nadlimitný výdavok. 
Diskusia:  
Poslankyňa Schlosserová uviedla, že dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu 
Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ polygrafickej J. A. Baťu vo Svite je tou 
najhoršou skúsenosťou za obdobie 3 rokov v PSK. Ide konkrétne o nezodpovednosť zo strany 
zhotoviteľa realizujúceho stavebné práce. Stlačiť tlačidlo za bude pre ňu ťažké, a to len kvôli 
študentom, aby sa vrátili do funkčnej budovy, ktorá si od októbra 2018 prešla od opakovaného 
zatopenia špecializovaných tried až po zásahy štátnej polície a kvôli zamestnancom 
a riaditeľke, ktorí snáď už nebudú robiť prácu upratovačky a pomocný servis na vlastnej škole, 
ale sa vrátia k odbornosti a vzdelávaniu študentov v budove, do ktorej sa investovali nemalé 
finančné prostriedky. Poďakovala Ing. Benesovi za kvalitnú spoluprácu, zabezpečenie 
stavebného dozoru aj vtedy, keď ešte nepožiadala o prítomnosť na kontrolných poslaneckých 
dňoch. Predseda PSK Majerský potvrdil zlú skúsenosť. Verí, že do konca letných prázdnin 
bude celá realizácia tejto investičnej akcie ukončená a žiaci sa vrátia v septembri do opravenej 
školy. Poslanec Hrabčák sa musí vyjadriť k predloženému materiálu, keďže bol prerokovaný 
na zasadnutí komisie finančnej, ktorej je členom. Dôvody uviedol Ing. Benes. Stiahol si originál 
zmluvy o dielo, kde bol podpísaný tento kontrakt v roku 2018. Jej súčasťou je výkaz výmer, 
teda položkovitý rozpočet s krycími listami stavby. Porovnal si ho so samotným materiálom 
a zatelefonoval stavebnému dozoru a projektantovi. Má niekoľko poznámok k jednotlivým 
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položkám, ktoré sú predmetom prác naviac. Nech poslanci zvážia, či zdvihnú ruku za 
predložený návrh. V stavebnom objekte strecha je navrhovaná mazanina z betónu perlitového, 
ktorá v projekte hovorí o hrúbke 50 mm – 150 mm. Skutočnosť podľa zhotoviteľa je 80 – 200 
mm a žiadal doplatok 7 330 eur v objeme 40 m3 perlitového betónu. V stanovisku projektanta 
je uvedené, že pre realizáciu diela nebolo potrebné navyšovať kubatúru perlitového betónu, 
ktorým sa spádovala plochá strecha. Dokonca toto navýšenie objemu nebolo žiaduce vzhľadom 
na únosnosť strešných konštrukcií. Zhotoviteľ diela v tomto prípade urobil svojvôľu. V čl. IV. 
v bode 4.2.2. je napísané, že práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu 
objednávateľa alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 
Teda PSK má právo neuhradiť práce v hodnote 7 330 eur. V prípade stierkovej izolácie 
v hodnote 9 683,20 eur po komunikácii so stavebným dozorom bolo uvedené, že zhotoviteľ 
diela  nedodržal pokyny v technickom liste stierkovej hmoty uvedenej v rozpočte v hodnote za 
takmer 15 000 eur. Bolo potrebné urobiť druhú vrstvu stierkovej hydroizolačnej hmoty na 
strešnom plášti a teraz je požadovaný doplatok 9 683,20 eur. Doslova je tam napísané, že neboli 
dodržané pokyny na technickom liste výrobcu stierkovej hmoty. To je uvedené aj v stanovisku 
predloženého materiálu. Spýtal sa, či to bude platiť PSK, keď zhotoviteľ diela nedodržal 
technologický postup aplikácie stierkovo-izolačnej hmoty na streche. Alebo zaplatiť túto sumu 
nie je problém. Preňho to je problém. Pri osekaní pôvodných ostení okien a dverí žiada 
zhotoviteľ doplatiť len za proces samotného osekania 5 658,85 eur. V pôvodnej zmluve o dielo 
je uvedené, že v stavebnom objekte zateplenie plášťa obsahuje položky osekania fasády, 
doslova otlčenie šľachtených omietok vonkajších brizolitových v položke č. 44. Teda na fasáde 
je osekanie omietok a súčasťou fasády vonkajšieho obvodového plášťa sú aj ostenia na oknách. 
Bude sa niekto tváriť, že sú to práce naviac, keď sa to nachádza v základnom rozpočte? Nie sú 
to práce naviac. Aj pri vybúraní drevených rámov okien sa dá polemizovať o tom, čo znamená 
vybúranie. Môže to byť osekanie brizolitových ostení okien, transparentných výplní, 
stavebných otvorov, pretože okno sa inak nevyberie. Je tu duplicitný odhad toho istého 
pracovného úkonu a nemieni sa pod to podpísať ako zodpovedný poslanec PSK, aj keď za okres 
Sabinov. Je tu uvedený aj doplatok za lešenie v hodnote 30 335,44 eur, kde zhotoviteľ diela 
požaduje 9 mesiacov doplatku za lešenie. PSK mal stanovenú cenu ako maximálnu. V čl. IV 
v bode 4.2.1 je uvedené, že v cene diela sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, 
ktoré súvisia s vyhotovením diela. Pokiaľ zmluva o dielo uvažuje priamo s 12-mesačnou dobou 
realizácie diela, zhotoviteľ nemôže predsa žiadať o 9-mesačný doplatok za prenájom lešenia. 
Osobne sa domnieva, že by tieto veci nemali byť uznané, minimálne by mali byť predmetom 
ďalšieho rokovania. Keď je to jedno poslancom z hociktorej politickej strany aj nezávislým len 
preto, aby škola bola otvorená, jemu to ako poslancovi PSK jedno nie je. V okrese Sabinov sa 
tak isto boria s problémami, potrebovali by dofinancovať tisíce eur a tieto peniaze kraj nemá, 
lebo sa snaží hospodáriť ako správny gazda a nemíňa peniaze na nepotrebné veci. Dnes bolo 
4x po sebe predložené dofinancovanie a každý sa tvári, že je to v poriadku. Navrhol, aby 
predložený materiál nebol podporený poslancami PSK. Zo zmluvy o dielo podpísanej v roku 
2018 prečítal, že zhotoviteľ diela sa zaväzuje dokončiť a odovzdať dielo v termíne do 12 
mesiacov odo dňa prevzatia staveniska. Teda vo štvrtom mesiaci 2019 a vo štvrtom mesiaci 
2020 mal toto dielo odovzdať. Prišla do toho koronakríza a dodatkom sa predĺžila doba 
realizácie diela o 4 mesiace asi do augusta tohto roka. To nespochybňuje. Je treba povedať, že 
pokiaľ zhotoviteľ diela nesplní podmienky ustanovenia zmluvy o dielo, tak prevezme na seba 
plnú zodpovednosť škôd, ktoré objednávateľovi týmto vzniknú. V čl. IX v bode 9. 5. je 
uvedené, že zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť 
objednávateľovi škodu, ktorá mu vznikne nezaplatením záväzkov, ktoré preňho zo zmluvného 
vzťahu vyplývajú. To znamená, že ak PSK ako objednávateľovi vznikne škoda a vyhlasovateľ 
výzvy mu zoberie finančný príspevok, PSK má právo žiadať o náhradu vzniknutej škody 
v zmysle zmluvy o dielo. Možno by bolo dobré hovoriť o oprávnenosti prác uvedených 
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v materiáli vzhľadom na pochybnosti okolo prác uvedených v základnej zmluve o dielo 
a uvedených aj v tomto materiáli. Je tu rozpor medzi tým, čo hovorí autorský dozor k niektorým 
rozpočtovaným položkám a ku ktorým vyslovil pochybnosti aj stavebný dozor. Prečo je napr. 
stierková hmota v materiáli, keď stavebný dozor povedal, že zhotoviteľ nedodržal 
technologický postup aplikácie na povrch, ktorý nebol vhodný na aplikáciu stierkovej hmoty? 
Prečo je tu lešenie za 30 000 eur uvedené v základnej zmluve o dielo, ktorá počíta s dobou 
realizácie 12 mesiacov a ktorá priamo uvádza, že cena diela je absolútna a teda počíta so 
všetkými nákladmi spojenými s realizáciou diela a to zriadením staveniska, prevádzkou 
staveniska a vyprataním staveniska. Tieto veci ho zaujímajú a žiada o nejaké relevantné 
odpovede, lebo z pozície poslanca ich nie je ochotný akceptovať. Teraz vidieť absenciu 
stavebnej komisie, ktorá by to vedela relevantne prerokovať. Komisia finančná sa vie vyjadriť 
len k finančnému krytiu. Preto opäť otvára otázku zriadenia stavebnej komisie, ktorá je 
nevyhnutná, pretože kapitálové výdavky v podobe rôznych projektov zaťažujú rozpočet PSK 
veľmi vysokou mierou a práce naviac zaťažujú priamo rozpočet z rezervného fondu PSK. 
Predseda PSK Majerský upozornil poslanca Hrabčáka, že predsedajúci udeľuje slovo a čas. 
Poslankyňa Bujňáková sa zúčastnila kontrolného dňa. Naozaj je to veľmi zlá skúsenosť. 
Poslanec Hrabčák má v mnohých veciach pravdu. Na kontrolnom dni sa hovorilo aj o lešení, 
streche a práve na týchto veciach boli znížené položky. Pri lešení bolo spomínaných 9 
mesiacov, znížili sa na 7 mesiacov. Ani spomínaná strecha nebola urobená tak, ako by mala 
byť, ale bola tam znížená čiastka. Požiadala prítomných poslancov, aby hlasovali za predložené 
dofinancovanie. Je to veľmi zlá skúsenosť, ale táto škola si to zaslúži. Ing. Benes reagoval na 
slová poslanca Hrabčáka. Došlo asi k nepochopeniu, lebo oproti pôvodnému materiálu došlo 
k zníženiu na 79 502 eur. K zníženiu došlo z dôvodu, že projektant aj stavebný dozor sa zhodli 
na akceptovaní 7-mesačného lešenia a 25 % nanášania šambronu na strechu a to preto, že počas 
rekonštrukcie sa vlastne celá strecha preprojektovala a zastupiteľstvo koncom augusta schválilo 
120 000 eur na rekonštrukciu strechy. Práve preto vzniklo zatečenie, lebo sa strecha otvárala 
v októbri, keď prišli prívalové dažde. Po otvorení strechy sa zistilo, že vôbec nie je v zmysle 
projektu, lebo prvých 25 % sa javilo za aplikáciu šambronu, ale potom sa už nemohol aplikovať, 
lebo asi táto stavba bola vytvorená v rámci akcie Z a celá strecha po 20 % začala byť totálne 
nerovná a táto para ako priepustná zábrana sa nemohla aplikovať. K ostatným položkám sa 
nevie konkrétne vyjadriť, nie je stavbár. Ale všetky položky sú odkonzultované so stavebným 
dozorom aj projektantom. Minulý rok požiadal zhotoviteľ o zmenové konania niektorých 
položiek, ktoré boli podpísané 28. 5. 2020. ARR PSK prebrala tento projekt v októbri, čo sa 
týka realizácie, predtým bežal 12 mesiacov. Nevie, prečo kolega nepožiadal o zmenové 
konanie. Keď ARR PSK požiadala o zmenové konanie, lešenie tam stálo a nedali sa realizovať 
niektoré úkony a práce, pretože zmenové konanie sa týkalo fasády, zmeny klinkera na iný 
klinker. Ten musel byť schválený pamiatkovým úradom, stavebným úradom, mestským 
úradom, ale musel byť schválený aj na SI. Do tohto schvaľovacieho procesu prišlo 16. 3. 
prerušenie stavebných prác pre koronakrízu. A na dodatok č. 3 sa začali nabaľovať nielen už 
spomenuté zmeny ale ešte aj zmena harmonogramu práce. Čo bolo výhodnejšie a efektívnejšie? 
Zhotoviteľ stále tvrdil, že každý deň čakal, kedy bude môcť začať aplikovať ten klinker na 
strechu, ale nemal na to zmluvný základ. Čo bolo výhodnejšie, demontovať lešenie, odniesť ho 
preč a o 2 – 3 mesiace ho priniesť a zase namontovať, alebo preplatiť alikvotnú čiastku toho 
lešenia, ktoré tam stojí do dnešného dňa? A dnes sa ten klinker nejakým slušným spôsobom 
aplikuje na tú fasádu. Na ostene a vybúranie nie je expert. Na to je stavebný dozor a projektant, 
ktorý zapíše do stavebného denníka, že tieto aktivity sú oprávnené resp. potrebné. Poslanec 
Janiga dal do pozornosti naozaj neľahkú diskusiu na kontrolnom dni. Požiadal Ing. Benesa, 
aby došlo ku konsenzu medzi stavebným dozorom, zástupcami VÚC, architektmi, ku ktorému 
nakoniec aj došlo a našli riešenie. Osobne bol veľmi nabrúsený na túto stavbu kvôli tomu, čo 
sa tam dialo. Zastupiteľstvo PSK dnes stojí pred dilemou dať 70 000 eur alebo prísť o nejaký 
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milión. Času je strašne málo a druhýkrát hlasovať o tomto probléme už nebude. Poslankyňa 
Schlosserová uviedla, že poslanci PSK si na kontrolných dňoch tejto stavby užili svoje počas 
viac ako roka a dostatočne upozorňovali, že stavba dobre neprebieha. Čo sa týka tejto stavby, 
má pocit, že COVID 19 je tu od roku 2018 pri tomto zhotoviteľovi, lebo tak postupovali práce 
na tejto stavbe. 
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“ za stavebné práce a materiál v objeme 79 502,33 eur s DPH.  
Hlasovanie:                  za: 34          proti: 0  zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
B/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 
2018: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že predmetné 
uznesenie sa dopĺňa o 4. bod v znení „zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK“. Projektová dokumentácia bola vypracovaná na 
prelome rokov 2017/2018, následne bola predložená žiadosť o financovanie. Proces kontroly 
verejného obstarávania trval vyše 15 mesiacov. Z tohto dôvodu došlo k potrebe rekonštrukcie 
väčšieho rozsahu a zmene technického riešenia. Aby stavebné práce mohli plynule pokračovať, 
je potrebná zmena uznesenia pre prípad, že by tieto výdavky neboli uznané a vznikla by tak 
potreba dofinancovania z rozpočtu PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    m e n í    uznesenie Zastupiteľstva 
PSK č. 3/2018 zo dňa 29. 1. 2018 nasledovne: 
dopĺňa 4. bod v znení: 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených nadlimitných výdavkov z rozpočtu 

PSK.  
Hlasovanie:                  za: 39          proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
C/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 
2019: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
pripomenula, že zastupiteľstvo v decembri schválilo predmetné uznesenie týkajúce sa 
realizácie projektov stredných škôl PSK v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Ide 
o zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenia pre súvisiacu inžiniersku 
činnosť. V pôvodnom uznesení boli sumy maximálnych výdavkov pri jednotlivých školách. 
Keďže medzičasom prebehlo verejné obstarávanie na dodávateľov projektovej dokumentácie, 
upresňujú sa konkrétne výšky cien jednotlivých projektových dokumentácií a zároveň sa 
dopĺňa ešte jedna škola a to Elokované pracovisko v Lomničke so zatiaľ maximálnym 
objemom 100 000 eur, lebo tam ešte nie je vysúťažená cena projektu. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov     m e n í   a   d o p ĺ ň a  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 375/2019 zo dňa 9. 12. 2019 k informatívnej správe o príprave 
dopytovo-orientovaných projektov pre 5 vybraných SOŠ v rámci iniciatívy Slovenská republika: 
Catching-up Regions Initiative (CuRI) nasledovne: 
v bode B.2 sa vypúšťa pôvodný text:  
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financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k 
projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 150 000,00 eur za 
každú vybranú SOŠ uvedenú v bode A.1. 
a nahrádza sa novým textom v znení:  
financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej inžinierskej činnosti k 
projektom vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions za SOŠ: 
1. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok 

v maximálnom objeme 130 000,00 eur, 
2. Stredná odborná škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v maximálnom objeme 130 000,00 eur, 
3. Stredná odborná škola elektrotechnická, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce v maximálnom 

objeme 140 000,00 eur, 
4. Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

v maximálnom objeme 110 000,00 eur, 
5. Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov v maximálnom objeme 140 000,00 eur, 
zároveň v maximálnom objeme 100 000,00 eur na financovanie kompletnej projektovej dokumentácie 
a súvisiacej inžinierskej činnosti k investícii pre projekt SOŠ Jarmočná 108, Elokované pracovisko 
Lomnička 150, kde žiadateľom projektu bude Prešovský samosprávny kraj.  
Hlasovanie:                  za: 39          proti: 0  zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 32 - Interpelácie poslancov: 
Poslanec Makatúra upozornil na súčasný 10-hodinový pracovný úväzok cyklokoordinátorov 
za PSK V. Štupákovej a Bc. M. Gogu v súlade s implementáciou Stratégie rozvoja 
cyklodopravy a cykloturistiky v PSK, Kostrovej siete PSK a EuroVela 11, ktorý je pre ich prácu 
absolútne nepostačujúci. Osobne sa o tom presvedčil na pracovnom stretnutí okresu Vranov 
nad Topľou pri poskytovaní konzultácií starostom obcí a mestu Vranov nad Topľou v súvislosti 
so žiadosťami o NFP. Ak sa majú takéto stretnutia uskutočniť vo všetkých okresoch PSK, je 
nevyhnutné zvýšenie pracovného úväzku týchto cyklokoordinátorov, ktorý bol predtým 40 
hodín. Predseda PSK Majerský odpovedal, že tento problém je už asi vyriešený. Kvôli 
koronakríze mali menej hodín. Od 1. 6. majú zase 40-hodinový pracovný úväzok. 
Poslanec Repaský vo svojom mene aj v mene riaditeľov škôl v pôsobnosti PSK poďakoval 
Úradu PSK a garantovi projektu Stredoškolských hier za realizáciu 1. ročníka, ktorý mal 
niekoľko vynikajúcich myšlienok a zameraní. Pevne verí, že PSK bude v tomto projekte 
pokračovať aj naďalej.  
Poslanec Makatúra interpeloval predsedu PSK v súvislosti s prijatými opatreniami počas 
pandémie ochorenia COVID-19 v 25 sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK. Počas tohto obdobia všetci zamestnanci týchto zariadení pracovali v prvej línii 24 hodín 
denne a starali sa o najzraniteľnejšiu a najrizikovejšiu skupinu ľudí. Práve tieto  zariadenia boli 
zatvorené, návštevy v nich zakázané, mali zvýšené nároky na prácu vzhľadom na krízový 
hygienicko-epidemiologický plán postupu pracovných činností, prijímali sa nové nevyhnutné 
opatrenia a promptne sa riešil daný stav, na rozdiel uzavretých zariadení, ktoré nevykonávali 
žiadne činnosti. Požiadal predsedu PSK o zváženie finančnej odmeny všetkým zamestnancom 
sociálnych zariadení v pôsobnosti PSK po troch mesiacoch práce v sťažených podmienkach. 
Predseda PSK Majerský túto vec už preberal s vedúcim odboru sociálnych vecí a rodiny aj 
s vedúcou odboru financií. Zamestnanci sociálnych zariadení dostanú odmeny v mesiaci júl. 
Situácia, v ktorej sa nachádzali, bola veľmi náročná.   
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K bodu 33 - Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 21. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu na dnešnom 
zasadnutí a pozval ich na plánované 22. zasadnutie dňa 24. augusta 2020. 
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