Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 21 / 2020

z 22. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 24. augusta 2020 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020.
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020.
5. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.
6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020.
7. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo dňa 17. 6. 2019.
8. Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.
9. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná
odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.
10. Návrh optimalizácie činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
11. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu
mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu
Svidník“.
12. Zmena Výzvy pre región 2020.
13. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4:
Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.
14. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.
15. Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020.
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej štúdie vrátane
projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.
17. Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19.
18. Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021.
19. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
20. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
22. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
23. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov:
A/ Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní.
B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní.
C/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní.
D/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní.
E/ Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit.
24. Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
25. Rôzne.
26. Interpelácie poslancov.
27. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 22.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan
Majerský. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Následne vyzval prítomných, aby si minútou ticha uctili pamiatku zosnulých občanov mesta
Stropkov. Štyri deti vo veku 6 – 11 rokov a 43-ročný muž zahynuli dňa 19. 8. 2020 pri tragickej
dopravnej nehode v Liptovskom Trnovci počas cesty na výlet.
Prítomných bolo 56 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslanci Fecko, Fedor, Hanuščak,
Kmec, Ledecký, Mudry.
Predseda PSK Majerský navrhol do návrhovej komisie poslancov Bieľaka, Kahanca,
Kanuščáka, Kocáka, Sokola.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK J. Lukáča a poslanca Benka.
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia a navrhol vypustiť z programu
rokovania bod 10 - Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK.
Poslanec Damankoš navrhol stiahnutý bod 10 nahradiť bodom s názvom Návrh optimalizácie
siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti v okrese
Snina. Pripomenul nezhodu medzi návrhom, ktorý vzišiel z politického rokovania poslancov
okresu Snina a návrhom predloženým s podporou absolútnej väčšiny členov komisie školstva.
Poslanec Hačko ako poslanec za okres Snina požiadal prítomných poslancov, aby odmietli
návrh poslanca Damankoša, lebo obsahuje neprípustné riešenie. Ak sa tak nestane, bude
priestor na diskusiu a predloženie všetkých argumentov poslancov okresu Snina. Navrhol
vypustenie bodu 8 - Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti
PSK a súvisiace zmeny v sieti vzhľadom na množstvo informácií a podnetov od verejnosti,
občanov aj samotných škôl. Je to veľmi zle pripravená racionalizácia, ktorú treba odmietnuť
ako celok a vôbec sa jej nevenovať. Navrhol vypustiť aj bod 24 - Smernicu o podmienkach
výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho
orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorú považuje za úplne zmätočnú pre
legislatívno-technické chyby, ktoré sú nerelevantné a v rozpore s judikatúrou slovenských
súdov, napr. čas doručenia a pod.
Poslanec Benko navrhol stiahnuť bod 19 - Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý bol pred rokom predmetom rokovania zastupiteľstva.
Obsahom uznesenia bol predaj spolu 161 m2 za kúpnu cenu 32 342 eur (necelých 201 eur/m2).
V aktuálnom návrhu na uznesenie je predaj za kúpnu cenu 1 185 eur, teda len 15 eur/m2. Medzi
biskupom a záujemcom o kúpu 79 m2 je dohoda.
Pozmeňovací návrh predložený predsedom PSK Majerským:
- stiahnuť z programu rokovania bod 10 - Návrh racionalizačných opatrení kultúrnych
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Damankošom:
- ako bod 10 zaradiť Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení
v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti v okrese Snina.
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Hlasovanie:
za: 24
Pozmeňovací návrh nebol schválený.

proti: 9

zdržalo sa: 21

Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hačkom:
- vypustiť z programu rokovania bod 8 - Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských
zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti a bod 24 - Smernica o podmienkach
výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho
orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Hlasovanie:
za: 20
proti: 5
zdržalo sa: 28
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Benkom:
- vypustiť z programu rokovania bod 19 - Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa.
Hlasovanie:
za: 23
proti: 4
zdržalo sa: 27
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Program 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2020.
4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020.
5. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020.
6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020.
7. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo dňa 17. 6. 2019.
8. Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti.
9. Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná
odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.
10. Návrh optimalizácie činnosti kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. (stiahnutý z rokovania)
11. Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k predfinancovaniu a spolufinancovaniu
mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu
Svidník“.
12. Zmena Výzvy pre región 2020.
13. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región,
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4:
Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.
14. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.
15. Predĺženie platnosti aktuálneho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020.
16. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej štúdie vrátane
projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“.
17. Informatívna správa o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej vírusom COVID-19.
18. Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021.
19. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
20. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
22. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
23. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov:
A/ Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní.
B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní.
C/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní.
D/ Zvýšenie počtu žiakov SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní.
E/ Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit.
24. Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
25. Rôzne.
26. Interpelácie poslancov.
27. Záver.

Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
Program 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.
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zdržal sa: 1

K bodu 2 - Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva
PSK:

Podľa slov Ing. Mikloša, hlavného kontrolóra PSK, sa uznesenie č. 27/2014
nevyhodnocuje, pretože sa neuskutočnil žiadny kontrolný deň za účasti poslancov PSK. 7
projektov súvisiacich s týmto uznesením je ukončených a 8. projekt je pripravený na
kolaudáciu. Uznesenie č. 482/2020 k návrhu optimalizácie siete stredných škôl a školských
zariadení v pôsobnosti PSK sa v bode B.1 plní čiastočne, keďže dnes bude predložený návrh za
okres Vranov nad Topľou. Návrh za okres Snina nie je predložený. Termín plnenia je do 31. 8.
2020. Bod B.2 týkajúci sa spracovania žiadosti na ministerstvo školy o výnimke pri určení
názvu spojenej školy na Obchodná akadémia a Stredná odborná škola v Prešove je v plnení
vzhľadom na stanovený termín do konca budúceho roka.
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
z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok
2020:

Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, informoval prítomných o splnení schváleného
plánu kontrol až na jednu kontrolu DSS v okrese Humenné, kde ÚHK PSK nemohol vykonať
kontrolu z dôvodu opatrení pre COVID-19. Táto kontrola je doplnená v programe kontrol na
II. polrok 2020 s termínom splnenia do konca roka.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2020.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I.
polrok 2020: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že v I. polroku nebola
zaregistrovaná žiadna petícia. Vybavených bolo 7 sťažností, z toho 4 vecne príslušné, z nich 3
neopodstatnené a 1 opodstatnená. Prijali sa opatrenia a sťažnosť bola vybavená.
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 vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2020.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2020 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2020: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií
Úradu PSK, predstavila nasledovné zmeny 4. úpravy rozpočtu PSK pre rok 2020. Bežné
príjmy sa majú navýšiť o 2 mil. eur a bežné výdavky o 1 998 720 eur. Kapitálové výdavky sa
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majú zvýšiť o 5 397 141 eur. Budú kryté príjmovými finančnými operáciami a to zapojením
rezervného fondu vo výške 5 395 861 eur. Bod B obsahuje splnomocnenie pre predsedu PSK
v súvislosti s prijatím úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
v zmysle uznesenia č. 465/2020 zo dňa 25. 5. 2020 na základe zmluvy o úverovom rámci
z UniCredit Bank na úpravu príjmových finančných operácií – prijaté návratné zdroje
financovania, teda načerpanie bankového úveru a zároveň realizácia kapitálových výdavkov,
čiže na úhradu jednotlivých projektov zo zdrojov INTERREG. Predseda PSK by mohol mať
právomoc upraviť kapitálové príjmy, zdroje z rezervného fondu a výdavkové finančné operácie
práve za účelom zabezpečenia splátok úveru z prijatých refundovaných finančných
prostriedkov a následného zúčtovania finančných prostriedkov riadiacim orgánom. Samotná
úprava rozpočtu pojednáva predovšetkým o kapitálových výdavkoch. Ich rozpis je v prílohe č.
1 s návrhom jednotlivých oblastí financovania. Rozpočet Úradu PSK by sa mal navýšiť
o necelých 1,7 mil. eur, oblasť dopravy o 1,5 mil. eur, oblasť kultúrnych služieb o 452 383 eur,
oblasť vzdelávania takmer o 1 mil. eur, oblasť sociálneho zabezpečenia o 782 942 eur. Príloha
č. 2 obsahuje rozpis projektových dokumentácií pod úradom samosprávneho kraja vo výške
takmer 1,7 mil. eur. Tieto finančné prostriedky by mali byť použité na financovanie
projektových dokumentácií, ktoré budú v budúcnosti podkladom pre investície zo zdrojov PSK
aj pre investície zo zdrojov štrukturálnych fondov EÚ napr. fondu obnovy EÚ alebo react EÚ.
V oblasti bežných výdavkov je návrh zvýšenia rozpočtu sociálneho zabezpečenia vo výške
500 000 eur. V oblasti dopravy je návrh zvýšenia bežného rozpočtu o 1,5 mil. eur
predovšetkým na dofinancovanie opráv a údržby ciest PSK.
Diskusia:
Podľa slov poslanca Benka predložený materiál pojednáva o opätovnom navýšení rozpočtu
daňových príjmov a následnej úprave rozpočtu v časti bežných výdavkov. Vyčleňujú sa aj
finančné prostriedky na spracovanie projektových dokumentácií objektov v správe organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktorých predbežný zoznam tvorí prílohu. Na str. 7. je oblasť
financovania – úrad samosprávneho kraja s necelými 1,7 mil. eur s vyčlenením 350 000 eur na
projektovú dokumentáciu Knižnice J. Henkela v Levoči. Spýtal sa, či správna suma nemá byť
35 000, lebo suma 350 000 sa mu zdá veľmi vysoká, priam obrovská. Je približne známe, koľko
percentuálne tvoria projektové dokumentácie z celého objemu rekonštrukcie. Keď PD stojí
350 000 eur, potom celá rekonštrukcia bude v objeme 7 mil. eur. Medzi ostatnými projektovými
dokumentáciami táto suma veľmi svieti. JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že je to
skutočne vysoká suma, ale nikto sa nepomýlil. Ide o veľkú stavbu, historickú pamiatku
v pamiatkovej zóne mesta a odhadovaný investičný náklad na jej rekonštrukciu je 5 mil. eur.
Budova potrebuje totálnu rekonštrukciu. Na samom začiatku by mala byť architektonická
štúdia, ktorá potvrdí účel využitia a následne sú v tejto sume všetky stupne projektovej
dokumentácie cez projekt pre stavebné povolenie, realizačný projekt, jednotlivé čiastkové
projektové dokumentácie, autorský dohľad, investičná činnosť. Tá suma je naozaj reálna.
Poslanec Hrabčák poukázal na niekoľko podobných projektových dokumentácií napr.
rekonštrukciu priestorov knižnice na ul. Slovenskej č. 18 – aktualizácia projektovej
dokumentácie za 50 000 eur, nejde o novú projektovú dokumentáciu; rekonštrukciu striech
objektov školy SPŠ strojnícka Prešov za takmer 70 000 eur; rekonštrukciu elektroinštalácie SPŠ
strojníckej v Prešove za 59 500 eur. Tieto ceny mu pripadajú ako realizačné za zhotovenie diela,
nie za projektovú dokumentáciu. Ako člen komisie finančnej, ktorý má hlasovať za predložený
návrh 4. úpravy rozpočtu PSK, nemá žiadnu informáciu o spôsobe kreovania týchto návrhov
do úprav rozpočtov. Poslanec Ferenčák dal do pozornosti časť B návrhu na uznesenie, ktorým
zastupiteľstvo splnomocňuje predsedu PSK v súvislosti s prijatím úveru na predfinancovanie
projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v priebehu celého obdobia implementácie projektov.
Spýtal sa, či tie projekty boli už schválené, alebo je to vo všeobecnosti aj na projekty, ktoré ani
nepôjdu zastupiteľstvu na schválenie, lebo z tohto to nevyplýva, resp. či sa nezabudlo doplniť
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schválených Zastupiteľstvom PSK. Z toho dôvodu by tam bol v podstate balík, ktorý je teraz
pripočítaný v príjmových operáciách vo výške 5 mil., z toho je 900 000 rezervný fond a zvyšok
je práve z úverového rámca, ktorý je teraz načerpaný. Chcel vedieť, o aké projekty ide
vzhľadom na právomoc predsedu PSK, aby sa mohol rozhodnúť. Treba si uvedomiť, že vysoké
sumy PD musia prejsť cez verejné obstarávanie, lebo sú už nad limitom daným zákonom. Treba
rátať s tým, že firmy sa určite pobijú a sumy pôjdu podstatne nižšie. Zo skúseností v Kežmarku
hovorí okolo 2 % – 4 % z celkovej investície. Pri 5 mil. eur to môže byť maximálne 100 000
– 150 000 eur. Zimný štadión stavalo mesto Kežmarok za 7 mil. eur. Projektová dokumentácia
stála zhruba 75 000 eur. JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že technici používajú
program UNIKA na vypočítavanie cien projektových dokumentácií. Tento softvér počíta
s cenami od 3 % - 10 %. Predložené ceny projektových dokumentácií sú na úrovni 7 %
predpokladaných nákladov stavby. Je pri nich nejaká rezerva. Očakáva sa, že po verejnom
obstarávaní budú ceny nižšie, vyššie byť nesmú. Ceny nemôžu byť dané úplne natesno a vo
verejnom obstarávaní potom bude chýbať nejaká tisícka, lebo sa bude musieť zopakovať
verejné obstarávanie. Chystá sa veľký balík z dotácií v rámci týchto období, takže sa PSK
potrebuje projekčne pripraviť. Nemá v zásuvke projekty, ktoré by vedel vyťahovať v prípade
vyhlásenia výziev od januára 2021. Keď prídu výzvy, bude veľmi málo času na predkladanie
žiadostí o NFP a tiež realizáciu. Pre PSK je teraz prioritou mať v prvom rade projektové
dokumentácie. Potom je potrebné vysúťažiť dodávateľa stavieb, lebo väčšina z týchto projektov
sa bude mať zrealizovať pravdepodobne do konca roka 2023. V januári 2021 by mal byť projekt
hotový, prebehne súťaž na dodávateľa, bude podaná žiadosť o NFP. V roku 2022 bude
vyhodnotenie, v roku 2023 realizácia. PSK sa potrebuje prichystať. Pri aktualizácii
dokumentácie knižnice na ul. Slovenskej v Prešove sa vychádzalo z toho, že pôvodná
dokumentácia je z roku 2009, čiže 11 rokov stará. Medzitým sa podstatne zmenil aj stav
budovy. Pravdepodobne bude treba zaradiť nové položky, vyjadrenia. Ide o pamiatkovo
chránený objekt s potrebným vyjadrením pamiatkarov. Pôvodný investičný náklad stavby bol
5 821 000 eur. Keby sa prepočítalo precenenie dodávateľských cien, tak sa pohybuje možno na
úrovni do 7 mil. eur v cenách dnešných prác na rekonštrukciu objektu, ktorý je vpredu. V cene
7 mil. eur je aktualizácia dokumentácie 50 000 eur. Táto suma predstavuje strop. Predpokladá
trochu nižšiu sumu. Návrh je orientačný s tým, že súťaže prinesú iné ceny. Poslanec Ferenčák
pripomenul odpoveď na jeho otázku k časti B návrhu na uznesenie, či ide o už schválené
projekty, alebo vo všeobecnosti bude mať predseda PSK splnomocnenie aj na následné
predfinancovanie projektov. Nie je to špecifikované, len všeobecne napísané. Ing. Olekšáková
odpovedala, že v časti B je uvedené splnomocnenie zastupiteľstva pre predsedu PSK
v súvislosti s prijatím úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ
v priebehu celého obdobia implementácie projektov v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
465/2020 z 20. zasadnutia zo dňa 25. 5. 2020. Je ta odvolávka na konkrétne uznesenie
s uvedením konkrétnych projektov INTERREGU. Ten beží stále systémom refundácie. PSK
musí dať najprv vlastné prostriedky v sume asi 10 mil. eur, ktorá budú následne preplatená
riadiacim orgánom. Ide o 5 konkrétnych projektov. Poslanec Hrabčák požiadal vedúcu odboru
správy majetku a investícií aj riaditeľa Úradu PSK o spracovanie materiálu pre poslancov, ktorý
by poukázal na rozsah investícií od roku 2018 preinvestovaných v Šarišskej galérii v Prešove.
V tomto objekte ide o nekonečný príbeh, v ktorom sa už naozaj stráca. Pokiaľ sa má relevantne
rozhodnúť, potrebuje vedieť spôsob vývoja investícií s ich krátkym opisom. To isté platí pre
Hvezdáreň a planetárium v Prešove. Pre galériu je teraz 24 000 eur a 33 200 eur je návrh
v tomto rozpočte. Poukázal na dofinancovanie v oblasti vzdelávania napr. prístavby požiarnych
schodísk vrátane projektovej dokumentácie v sume 100 000 eur pre SZŠ v Prešove, Školy v
prírode Detský Raj – protipožiarny výlez, SPŠ techniky a dizajnu Poprad – rekonštrukcia
vybavenia školského bazéna v sume 157 600 eur. Ako člen komisie finančnej nemá o týchto
veciach absolútne žiadne informácie, aj keď sa pravidelne zúčastňuje rokovaní komisie s veľmi
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produktívnymi diskusiami. Komisia finančná dostáva len krátky popis a tieto veci mu chýbajú.
Poukázal na rekonštrukciu služobného bytu v Levoči za 40 000 eur. To sú sumy vyvolávajúce
otázniky. Je technickým projektovým manažérom a v technickej praxi súkromnej sféry sa
zaoberá takými obnovami. Predložené veci v ňom evokujú milión otáznikov. Keď nebudú
odpovede, vzniknú mnohé pochybnosti. V oblasti financovania sociálneho zabezpečenia sú
investičné akcie vo výške od 13 000 - 194 000 eur. Ak sú to kapitálové výdaje, prečo neboli
prerokované komisiou finančnou alebo inou príslušnou komisiou? Možno boli prerokované
komisiou správy majetku, ale nie je jej členom. Nie sú to malé sumy, napr. rekonštrukcia fasády
a interiérov objektu zariadenia podporovaného bývania CSS Ametyst Tovarné v sume 194 370
eur, rozdelená investícia CSS GARDEN Humenné - hydroizolácia objektu ubytovacej časti
v sume 39 000 eur a zateplenie objektu ubytovacej časti vo výške 178 000 eur. V oblasti
financovania Úradu PSK ho zaujíma zásadná vec, ktorú by mu mohla zodpovedať vedúca
odboru majetku a investícií a riaditeľ Úradu PSK, akým spôsobom sa dohadujú ceny za
aktualizáciu projektových dokumentácií. Či je to zmluvne nejakým spôsobom ošetrené, akým
spôsobom to bude zmluvne ošetrené s pôvodným autorom projektovej dokumentácie, ako sa
bude postupovať pri jej aktualizácii. Pokiaľ sa pustí do éteru informácia o alokovaných 50 000
eurách za projektovú dokumentáciu, potom netreba čakať, že cenová ponuka od autora
pôvodného projektu bude oveľa nižšia. Ale dá sa očakávať, že aktualizácia bude stáť desiatky
tisíc eur. Riaditeľ Úradu PSK si overoval vysokú sumu 50 000 eur za aktualizáciu a čiastočne
mu to bolo aj vysvetlené. Požiadal JUDr. Budziňákovú, MBA a Ing. Olekšákovú, aby tieto veci
uvedené v návrhu 4. úpravy rozpočtu PSK boli pri príprave ďalšej úpravy rozpočtu
odkomunikované v komisii finančnej. Už v roku 2018 poukázal na chýbajúcu odbornú komisiu,
ktorá by tieto veci dokázala relevantným spôsobom posúdiť. Poslanec Hopta pripomenul, že
zastupiteľstvo by malo splnomocniť predsedu PSK, aby mohol nakladať s finančnými
prostriedkami. O nakladaní s finančnými prostriedkami rozhoduje Zastupiteľstvo PSK. Spýtal
sa, či je právne nejakým spôsobom ošetrené, že je v kompetencii Zastupiteľstva PSK preniesť
plnú moc na niekoho iného a či je to niekde v zákone uvedené. Ing. Olekšáková vysvetlila, že
platí zákon o rozpočtových pravidlách. Na základe tohto zákona má PSK vypracované zásady
rozpočtového hospodárenia alebo rozpočtového procesu v PSK, ktorý je odsúhlasovaný
poslancami PSK. V nich je konkrétne upravené, kto, čo a za akú oblasť je zodpovedný.
Vymedzenie inej právomoci než obsahujú zásady hospodárenia napr. pre predsedu PSK
podlieha schváleniu zastupiteľstva. Zákon o rozpočtových pravidlách to umožňuje. Poslankyni
Bednárovej je trochu ľúto, že poslanec Hrabčák na zasadnutí komisie finančnej nevyslovil
všetky svoje pripomienky a otázky, lebo na diskusiu je tam dosť priestoru. Dokonca už mohli
byť zapracované v dôvodovej správe tohto materiálu. Bolo by dobré už priamo na komisii
finančnej vysloviť svoje pripomienky a hotové odpovede dostať na rokovaní zastupiteľstva.
Podľa slov predsedu PSK Majerského môžu byť zasadnutia komisií streamované. JUDr.
Budziňáková, MBA, dodala, že ak zastupiteľstvo schváli zriadenie ďalšej odbornej komisie,
nebude sa tomu brániť. Vytvorí sa pracovná atmosféra, kde sa to vydiskutuje. Aj jej bude
príjemnejšie, keď nebude nejaká podozrievavosť voči práci jej odboru, ale naozaj sa bude
pracovať tvorivo. Situácia v SZŠ v Prešove je veľmi zlá a napchatá žiakmi na prasknutie. Škola
nedostala revíznu správu od požiarneho technika. Schodisko sa musí zrealizovať aj s návrhom
na realizáciu prístavby tejto školy, lebo jej kapacity nepostačujú záujmu žiakov o štúdium.
Technológia bazéna v Poprade je staršou investičnou akciou súvisiacou so znižovaním
energetickej náročnosti budovy. Na dosiahnutie potrebných hodnôt v energetickom certifikáte
je potrebná realizácia technológie v bazéne, inak bude musieť PSK vrátiť dotáciu. Knižnicu na
ul. Slovenskej v Prešove projektovala v roku 2009 architektonická kancelária Ing. Kužmu,
ktorý má autorské práva na túto dokumentáciu a s ním bude PSK pokračovať v priamom
rokovacom konaní, ale tá cena bola od neho naznačená. S prihliadnutím na trhové ceny sa
nejavila až veľmi nadnesená, je tam nejaká rezerva, ale o 50 % dole pravdepodobne nepôjde.
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V prípade rekonštrukcie divadla sú autorské práva pôvodného projektanta, takže cena 70 000
eur na presklenú navrhnutú časť je s ním už vopred odkomunikovaná. Kde sa dá, prebieha
súťaž. Kde sú autorské práva, prebieha priame rokovacie konanie so snahou stlačiť cenu, ale
niekde je to limitované. Poslanec Damankoš sa teší, že PSK ide do toľkých projektov, ale má
za sebou čerstvé skúsenosti z viacerých kontrolných poslaneckých dní. Chcel by vedieť, čo
všetko je zahrnuté v tých celkom slušných sumách a či aj prípadné dopracovanie programu.
Napr. niekde sa prevádza elektroinštalácia a keď je už skoro dokončená, zistí sa, že strecha tečie
20 cm nad elektroinštaláciou. Projektant to mohol vedieť, alebo s tým nejakým spôsobom
pracovať. Projektové dokumentácie by mali byť spracované tak, že keď niekto dostane 70 000
eur za projekt telocvične, mal by obsahovať úplne všetko. Pri oprave elektroinštalácie alebo
počítačovej siete v nejakej školy by ho zaujímalo, ako sú na tom ostatné školy, keď sa PSK
chystá na veľký základný investičný balík. Súčasná situácia je taká, že napr. komisia školstva
rozhoduje o prebytočnosti majetku, ale oficiálne nemá informáciu o tom, do ktorého majetku
a v akej miere sa ide investovať a prečo. Je to niekde na ceste medzi komisiou správy majetku
a komisiou finančnou, ktorým to patrí. Ale komisia školstva by mala vedieť, do čoho PSK
investuje a finančne by malo byť povedané, či PSK má dostatok peňazí. Nemyslí si, že je
odborne kompetentné dávať takéto zásadné rozhodnutia len v jednej komisii. Ako poslanec má
o tom prehľad, ale nie ako člen komisie. Komisia školstva je dostatočne kompetentná, má dáta
a výstupy o kondícii jednotlivých škôl. Po ťažkej debate o racionalizácii by chcela začať
vstupovať do týchto investičných rozvojových programov. Ak by sa takýto systém sfunkčnil aj
vo vzťahu ku komisii sociálnej a kultúrnej nebude potrebná ani spomínaná stavebná komisia
a ďalšie, lebo riaditeľ inštitúcie má v rukách peniaze, personál a celý softvér fungovania. Je rád,
že tu neplatí zásada, že do školstva, sociálnych vecí a kultúry PSK neinvestuje. Naopak, s
odvahou investuje niekoľko miliónov eur v týchto ťažkých časoch. Poslankyňa Bednárová
úplne súhlasí s predrečníkom v tom, že napr. komisia školstva by vyjadrila svoj názor
investovania do jednotlivých škôl a komisia finančná by určila rozsah, alebo či vôbec
investovať. Podobne sa to dá aplikovať aj v iných komisiách. S tým súhlasí a stále to opakuje.
JUDr. Budziňáková, MBA, sa vyjadrila ku kreovaniu návrhu tejto úpravy rozpočtu. V prvom
rade sa vrátili investície uvedené v pôvodnom rozpočte a pre pandémiu boli škrtnuté, čiže
filozofia bola dať naspäť to, čo poslanci už raz schválili s predpokladom, že je vôľa ich v tomto
roku realizovať. So všetkými správcami majetku prebehli dve kolá. Prvýkrát vtedy, keď došla
výzva z ministerstva financií o napočítaní investícií, ktoré vie PSK zrealizovať do konca roka
a druhýkrát je to výzva zadefinovania požiadaviek PSK na investície, ktoré vie zrealizovať do
konca roka 2023 a podľa toho by malo ministerstvo zostaviť výzvy. Tento rok sa PSK snaží
hlavne investovať do projektov a v ďalšom roku by už mali vychádzať výzvy. Nebráni sa zmene
procesov týkajúcich sa prerokovania materiálov aj v ďalších komisiách. Poslanec Jánošík
dodal, že keď PSK čaká nejaká veľká investícia s väčším objemom finančných prostriedkov na
projektovú dokumentáciu, bolo by vhodné najprv schváliť zámer v zastupiteľstve, aby
spomínané drahšie projektové dokumentácie raz neskončili v zásuvke. Nedá sa schvaľovať
každý zámer projektu, lebo aktivít je veľa, ale v zásadných miliónových investíciách áno a aby
sa hovorilo aj o rizikách. Veci možno predrokovať pri vyšších sumách projektových
dokumentácií. Teraz tieto veci preleteli lúsknutím prsta, nevie, či je peniaz ako peniaz. Je to na
zváženie. Poslanec Hrabčák sa ako poslanec MsZ Sabinov aj ako poslanec PSK často stretáva
s tým, že výška zdrojov nie je podstatná, lebo aj tak je to oprávnený náklad a z 95 % je pokrytý
externými zdrojmi. Poslanci PSK by mali dbať na to, aby akékoľvek zdroje bez ohľadu na ich
finančný pôvod boli efektívne využívané. Poslankyňa Bednárová spomenula, že
nepripomienkoval všetky veci na zasadnutí komisie finančnej. Nie je tam možné všetky veci
pripomienkovať, lebo zasadnutie trvá niekoľko hodín a myšlienkové pochody jej členov sa
v čase vyvíjajú a nie všetky veci ich v danom čase napadnú. Súhlasil s predsedom PSK v tom,
aby zasadnutia komisií boli streamované. Získal by sa tak ďaleko širší pohľad na prerokovanú
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problematiku, nie pohľad predkladateľa materiálu ale zúčastnených, ktorí dávali podporu
prerokovanému materiálu a dalo by sa tak vyhnúť rôznym dezinformáciám. Streamovanie
komisií je veľmi dobrý nápad. V prípade všeobecného súhlasu by to bolo dobré zabezpečiť.
Spomínala sa tu investičná akcia SZŠ v Prešove s protipožiarnym výlezom v sume 100 000 eur.
Spýtal sa, či škola prebehla nejakou rekonštrukciou, alebo je v pôvodnom stave. Ak je
v pôvodnom stave, nie je možné retroaktívne uplatňovať platnosť nových technických noriem.
Nevie, na akom základe technik posudzoval túto školu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
Ak bola budova kolaudovaná, je posudzovaná počas jej prevádzky. Jedným z parametrov môže
byť aj pribúdajúci počet žiakov, ale tieto informácie chýbajú. Poslanec Damankoš povedal, že
komisia školstva by mala vedieť, kde má investovať a má byť iniciátorom investícií. S tým
kategoricky nesúhlasí. Komisia školstva má posudzovať školstvo ako systém. Investície by
mali byť vecou rozhodnutia nejakej odbornej komisie, ktorá posúdi stav objektu a povie, že je
potrebné spraviť napr. zateplenie, výmenu transparentných výplní stavby, odvodnenie stavby,
opravu strechy a pod. Mala by to byť stavebná komisia, nie členovia komisie školstva. Bolo by
dobré znova otvoriť problematiku potreby novej odbornej komisie na posudzovanie
investičných akcií zloženej zo stavebných inžinierov, strojárov, elektrikárov, právnikov,
dopravných inžinierov. Takúto komisiu inicioval už v prvom roku tohto volebného obdobia.
Bolo mu povedané, že nie je možné zložiť komisiu z takých odborníkov, lebo by do nej nikto
nešiel. Prichystal zoznam ľudí, ktorí by do takej komisie išli za štandardných finančných
podmienok ako členovia ostatných komisií. Pokiaľ veta uvedená na facebooku za KDH nie je
len fráza a odbornosť je naozaj skutočnosťou, ktorú chce implementovať nový predseda KDH,
mal by mu pomôcť so založením tejto odbornej komisie, ktorá bude posudzovať stavebné
projekty a eliminovať dopad aktuálnych nedostatkov týchto projektov v budúcom období.
Poslanec Damankoš ubezpečil poslanca Hrabčáka, že členovia komisie školstva nemajú
tendenciu debatovať o fasáde budovy a pod. Majú veľmi konkrétnu predstavu o všetkom
potrebnom pre školu, aby mohla fungovať na úrovni 21. storočia. Hovoril o konkrétnych
veciach jednotlivých škôl a vychádza aj zo skutočností. Napr. zo siete bola vyraďovaná škola
a jeden z argumentov bol, že prečo sa vyraďuje, keď pred dvomi rokmi bola zateplená fasáda.
To bola logická otázka, lebo do budúcnosti sa nedala naprojektovať perspektíva školy. Komisia
školstva má zabezpečovať systém, ale ku školstvu nepatrí len sieť. Ministerstvom školstva sú
vydané predpisy o materiálno-technickom zabezpečení školy a komisia školstva nemá
konkrétnu predstavu a vedomosť o každej škole, či toto zabezpečenie má. Poslanec Bieľak
upriamil pozornosť poslancov na predložený návrh úpravy rozpočtu. Je treba povedať, či ho
podporia alebo nie. Mnohé z pripomienok boli namieste a v budúcnosti by bolo dobré nastaviť
systém prípravy investičných zámerov možno inak. Pripraviť investičný zámer a následne ho
prerokovať v určených komisiách. Dnes je predložený konkrétny návrh zmeny rozpočtu.
Prešiel diskusiou vo vedení poslaneckých klubov aj Rade PSK a principiálne neboli výhrady
k samotnej podstate, možno k určitým nákladom áno. Pokiaľ bolo povedané, že budú
predmetom verejného obstarávania, verí, že celkové náklady budú stanovené efektívne
a hospodárne. Pre budúcnosť súhlasí s tým, že ak má PSK nejaký väčší investičný náklad, treba
pripraviť investičný zámer so stanovením približného objemu peňazí na investíciu, projektovú
dokumentáciu a ďalšie náklady s tým spojené. Poslanci by tieto pripomienky mali zobrať na
vedomie. Mnohé z nich sú konštruktívne, ale teraz je potrebné schváliť predloženú zmenu
rozpočtu.
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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. 4/PSK/2020 nasledovne:

A.1 Bežný rozpočet
Bežné príjmy

o

2 000 000 €

na

216 805 424 €

Bežné výdavky

o

1 998 720 €

na

212 034 322 €

v tom oblasť financovania:
Doprava (ZF 41)

1 500 000 €

Kultúrne služby (ZF 41)

-

Sociálne zabezpečenie (ZF 41)

1280 €
500 000 €

A.2 Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy

o

0€

na

2 373 578 €

Kapitálové výdavky

o

5 397 141 €

na

70 908 436 €

v tom oblasť financovania:
Úrad samosprávneho kraja

1 694 287 €

Doprava

1 500 000 €

Kultúrne služby

452 383 €

Vzdelávanie

967 529 €
782 942 €

Sociálne zabezpečenie
A.3 Rozpočet finančných operácií
Príjmové finančné operácie

o

5 395 861 €

na

67 699 172 €

Výdavkové finančné operácie

o

0€

na

3 935 416 €

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov
podľa príloh č. 1 a 2 tohto uznesenia
A.5

Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu
SÚC PSK
podľa prílohy č. 3 tohto uznesenia.
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B.

splnomocňuje

predsedu PSK

v súvislosti s prijatím úveru na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ v
priebehu celého obdobia implementácie projektov v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
465/2020 z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 25. 5. 2020 na základe zmluvy o úverovom
rámci z UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., pobočka zahraničnej banky na:
a) úpravu príjmových finančných operácií (EK 500) – prijaté návratné zdroje financovania
a kapitálových výdavkov (EK 700) za účelom realizácie ich úhrady v rámci jednotlivých
projektov
b) úpravu kapitálových príjmov (EK 320), zdrojov rezervného fondu (EK 454) a výdavkových
finančných operácií (EK 800) za účelom zabezpečenia splátok úveru po ich zúčtovaní riadiacim
orgánom.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

Prílohy č. 1, 2, 3 tohto uznesenia:

11

zdržalo sa: 10

Príloha č. 1 tohto uznesenia:

Rozpis kapitálových výdavkov
Názov organizácie

Názov investičnej akcie

FK

ZF

Suma

Rozpis KV za všetky oblasti financovania SPOLU

5 387 141 €

Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

1 694 287 €

Úrad PSK

Budova PSK – Solivar – vybudovanie prípojok
inžinierskych sietí

01.

RF

13 000 €

Výzva pre región (nevyčerpané z r. 2019)

01

RF

- 4 434 000 €

Výzva pre región (nevyčerpané z r. 2019)

01

FND

08

RF

524 000 €

09

RF

693 756 €

10

RF

463 531 €

Projektové dokumentácie pre kultúrne zariadenia (príloha
č. 2)
Projektové dokumentácie pre školské zariadenia
(príloha č. 2)
Projektové dokumentácie pre sociálne zariadenia (príloha
č. 2)
Oblasť financovania: Doprava
SÚC PSK

1 500 000 €
Rekonštrukcia mostných objektov na cestách II/542
a II/543
Rekonštrukcia konštrukčných vrstiev na ceste III/3490
Stabilizácia cestného telesa na ceste III/3177
Hermanovce
Rekonštrukcia cesty II/534, Poprad - Starý Smokovec, III.
etapa
Rekonštrukcia križovatky ciest III/3083 a II/537
(Tatranské Matliare)
Odstránenie havarijného stavu cesty III/3100 Ľubica Záľubica
Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany

04.5

RF

215 000 €

04.5

RF

215 000 €

04.5

RF

215 000 €

04.5

RF

215 000 €

04.5

RF

89 000 €

04.5

RF

215 000 €

04.5

RF

84 000 €

RF

84 000 €

RF

84 000 €

RF

84 000 €

Majetkovoprávna príprava investičných akcií vrátane
vyhotovenia geometrických plánov a znaleckých 04.5
posudkov pre nové investičné akcie 2021-2023
Majetkovoprávna
príprava
vrátane
vyhotovenia
geometrických plánov a znaleckých posudkov pre
04.5
investičnú akciu "III/3617 Vranov nad Topľou,
severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18"
Majetkovoprávna
príprava
vrátane
vyhotovenia
geometrických plánov a znaleckých posudkov pre
04.5
investičnú akciu "III/3832 preložka cesty, obchvat osady
Podskalka, mesto Humenné"
Oblasť financovania: Kultúrne služby
Vihorlatské múzeum
v Humennom
Vihorlatské múzeum
v Humennom

4 434 000 €

452 383 €

Nákup úžitkového automobilu s plachtou

08.

RF

25 000 €

Rekonštrukcia kaštieľa v Humennom - III. etapa dofinancovanie

08.

RF

176 903 €

Múzeum v Kežmarku

Nákup osobného motorového vozidla

08.

RF

20 000 €

Podtatranské múzeum
v Poprade

Nákup osobného motorového vozidla

08.

RF

16 000 €

Šarišská galéria v Prešove

Nákup trojsedačky

08.

RF

4 000 €

Šarišská galéria v Prešove

Úprava vstupu z Jarkovej ulice

08.

RF

20 000 €

08.

RF

40 000 €

Hornošarišské
osvetové
Rekonštrukcia a plynofikácia kotolne
stredisko v Bardejove
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Hvezdáreň a planetárium
v Prešove
Hvezdáreň a planetárium
v Prešove
Okresná knižnica Dávida
Gutgesela v Bardejove
Okresná knižnica Dávida
Gutgesela v Bardejove
Ľubovnianska knižnica v Starej
Ľubovni
Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská knižnica
v Poprade
Podtatranská knižnica
v Poprade
Vihorlatská hvezdáreň
v Humennom
Ľubovnianske múzeum - hrad v
Starej Ľubovni

Rekonštrukcia a modernizácia prednáškovej sály dofinancovanie

08.

RF

9 200 €

Rekonštrukcia vstupnej časti a expozičného priestoru

08.

RF

24 000 €

Rekonštrukcia plynovej kotolne

08.

RF

48 500 €

Stavebné úpravy a vybudovanie nových sociálnych
zariadení - dofinancovanie

08.

RF

9 500 €

Nákup osobného automobilu

08.

RF

16 000 €

Rekonštrukcia sociálnych zariadení a chodby

08.

RF

15 000 €

Rekonštrukcia uzemnenia bleskozvodov

08.

RF

20 000 €

08.

RF

4 000 €

Malotraktor na kosenie trávy s príslušenstvom

08.

RF

3 000 €

Nákup zbierkových predmetov

08.

41

1 280 €

Montáž zachytávačov snehu na
Podtatranskej knižnice v Poprade

strechu

objektu

Oblasť financovania: Vzdelávanie

967 529 €

SPŠ strojnícka Prešov

Viacúčelový traktor

09.

RF

5 000 €

Stredná zdravotnícka škola
Prešov
Stredná zdravotnícka škola
Humenné
SOŠ polytechnická arm. gen. L.
Svobodu

Prístavba požiarnych schodísk vrátane PD
dofinancovanie
Výstavba terasy na I. poschodí školského internátu
a zastrešenie horného balkóna

09.

RF

100 000 €

09.

RF

49 920 €

Dovybavenie strojového parku pre strojárske odbory

09.

RF

62 600 €

SOŠ dopravná Prešov

Nákup osobného motorového vozidla

09.

RF

15 000 €

SOŠ dopravná Prešov

Nákup striekacej kabíny

09.

RF

45 000 €

SOŠ dopravná Prešov

Skúšobňa bŕzd a tlmičov pre praktické vyučovanie
na Duklianskej ul. v Prešove

09.

RF

26 000 €

SOŠ technická Prešov

Nákup CNC frézy

09.

RF

30 000 €

SOŠ (Garbiarska 1) Kežmarok

Rekonštrukcia vnútroareálových rozvodov vody

09.

RF

45 000 €

Škola v prírode Detský raj

Požiarny výlez

09.

RF

5 000 €

Gymnázium
Bardejov

Biologické laboratórium

09.

RF

8 000 €

Gymnázium Lipany

Zriadenie počítačovej učebne

09.

RF

17 000 €

SPŠ technická Bardejov

Elektrický varný kotol

09.

RF

4 600 €

09.

RF

26 200 €

09.

RF

20 300 €

L.

Stockela

SPŠ techniky a dizajnu Poprad
SPŠ techniky a dizajnu Poprad

-

Komponenty pre školiaci balík FESTO pre výučbu
základov pneumatiky a elektropneumatiky
CNC sústruh s autonómnym riadiacim systémom
Siemens pre vyučovanie programovania CNC strojov
a riadiacich systémov

SPŠ stavebná Prešov

Geodetické prístroje

09.

RF

30 000 €

SPŠ Svidník

Nákup žehliaceho stola s odsávaním

09.

RF

4 000 €

09.

RF

7 500 €

09.

RF

15 000 €

Stredná zdravotnícka škola
Kamerový systém
Humenné
Škola umeleckého priemyslu
Kamerový systém exteriéru školy
Prešov
SOŠ pedagogická Levoča

Nákup osobného motorového vozidla

09.

RF

16 750 €

SOŠ technická Poprad

Nákup školiaceho zváracieho robota

09.

RF

81 600 €

SOŠ technická Stará Ľubovňa

Nákup sústruhu pre praktické vyučovanie žiakov a
doplnenie učebnými pomôckami do elektroučebne

09.

RF

50 000 €

13

SOŠ Vranov nad Topľou

Nákup vybavenia do kuchyne (flambovací vozík,
kávovar, univerzálny robot)

09.

RF

10 500 €

SOŠ polytechnická Humenné

Záhradný traktor

09.

RF

2 500 €

09.

RF

23 000 €

09.

RF

3 500 €

09.

RF

5 300 €

Podlahový umývací stroj

09.

RF

2 500 €

Spojená škola T. Ševčenka Audiovizuálne, multimediálne a ozvučovacie zariadenie
Prešov
v Knižnici T. Ševčenka

09.

RF

12 500 €

SPŠ techniky a dizajnu Poprad

Rekonštrukcia vybavenia školského bazéna

09.

RF

157 600 €

SOŠ pedagogická Levoča

Rekonštrukcia služobného bytu

09.

RF

40 659 €

SOŠ lesnícka Prešov

Nákup 17-miestneho autobusu

09.

RF

45 000 €

Spojená škola J. Henischa
Programovanie CNC plazmové zariadenie
Bardejov
Spojená škola J. Henischa
Prístroj na servis klimatizácií
Bardejov
Spojená škola J. Henischa
Vyvažovací stroj na kolesá osobných áut
Bardejov
Spojená škola Bardejov

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie
CSS Ametyst Tovarné
DSS Jabloň
CSS GARDEN Humenné
CSS GARDEN Humenné
Senior dom Svida Svidník
CSS Slnečný dom Prešov
ZSS Egídius Bardejov

782 942 €

Rekonštrukcia fasády a interiérov objektu zariadenia
podporovaného bývania
Zateplenie fasády a rekonštrukcia strechy - ubytovací
objekt
Hydroizolácia objektu ubytovacej časti CSS GARDEN
Humenné
Zateplenie objektu ubytovacej časti CSS GARDEN
Humenné
Rekonštrukcia a modernizácia, zateplenie strechy hlavná ubytovacia budova SO1
Rekonštrukcia kúpeľní a WC v DSS a ZPB
Hanušovce n/Topl'ou
Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS,
ul. 29. augusta 4

10.

RF

194 370 €

10.

RF

76 083 €

10.

RF

39 000 €

10.

RF

178 000 €

10.

RF

155 600 €

10.

RF

45 000 €

10.

RF

51 069 €

DSS Stropkov

Rekonštrukcia izby na kúpeľňu a spoločenskú miestnosť

10.

RF

13 320 €

CSS Kežmarok

Rekonštrukcia kotolne - nová terapeutická miestnosť
v DSS Ľubica

10.

RF

30 500 €
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rPríloha č. 2 tohto uznesenia:

Rozpis kapitálových výdavkov na projektové dokumentácie,
ktorých realizáciu bude zabezpečovať ÚRAD PSK
Oblasť financovania: Úrad samosprávneho kraja

1 681 287 €

Projektové dokumentácie pre kultúrne zariadenia

524 000 €

Názov projektovej dokumentácie

Objekt v správe OvZP

FK

ZF

Suma

Rekonštrukcia hradnej pivnice – aktualizácia PD

Múzeum v Kežmarku

08

RF

2 000 €

Rekonštrukcia meštianskeho domu, budovy NKP - aktualizácia PD

Múzeum v Kežmarku

08

RF

3 000 €

Múzeum v Kežmarku

08

RF

21 000 €

08

RF

50 000 €

Okresná knižnica D. Gutgesela
v Bardejove

08

RF

21 000 €

Rekonštrukcia budovy - PD

Knižnica Jána Henkela v Levoči

08

RF

350 000 €

Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND - PD

Divadlo Jonáša Záborského
v Prešove

08

RF

70 000 €

08

RF

7 000 €

Meštiansky dom na ul. Dr. Alexandra 11 – rekonštrukcia, výmena
okien, strechy, rešt. práce - PD
Rekonštrukcia priestorov knižnice Slovenská ulica č. 18 aktualizácia PD
Obnova fasády, sokľa, komína, drevených okien, výmena
vchodových drevených dverí - 2x, umelecko-remeselné práce balkónové zábradlie, sanácia vlhkosti objektu a obnova vonkajších
spevnených plôch - PD

Krajská
knižnica
P.
Hviezdoslava v Prešove

PD a investičný zámer opravy havarijného stavu historických budov
Šarišská galéria v Prešove
na Hlavnej 53

O.

Projektové dokumentácie pre školské zariadenia

693 756 €

Názov projektovej dokumentácie

Objekt v správe OvZP

FK

ZF

Suma

Nová kotolňa - PD

SPŠ Svidník

09

RF

4 200 €

Zriadenie nového fotoateliéru - PD

SPŠ Svidník

09

RF

3 500 €

Zriadenie ateliéru na tlač/sieťotlač - PD

SPŠ Svidník

09

RF

3 500 €

Zriadenie ateliéru kresby - PD

SPŠ Svidník

09

RF

700 €

Výstavba novej telocvične - PD

Gymnázium T. Vansovej
Stará Ľubovňa

09

RF

70 000 €

Rekonštrukcia strechy blok D - havarijný stav - PD

SOŠ technická Humenné

09

RF

12 600 €

Elektrické rozvody zásuvkové blok A - PD

SOŠ technická Humenné

09

RF

10 500 €

Rekonštrukcia školskej počítačovej siete - PD

SOŠ technická Humenné

09

RF

2 100 €

Multifunkčné športové ihrisko - PD

SOŠ technická Humenné

09

RF

5 600 €

Rekonštrukcia atletického ihriska - PD

SOŠ technická Humenné

09

RF

11 200 €

Rekonštrukcia malej telocvične - PD

SOŠ technická Humenné

09

RF

2 100 €

Multifunkčné ihrisko 33x18 m - PD

SOŠ hotelová Vysoké Tatry

09

RF

10 500 €

Telocvičňa - PD

SOŠ hotelová Vysoké Tatry

09

RF

21 000 €

Rekonštrukcia sociálnych zariadení - PD

SOŠ hotelová Vysoké Tatry

09

RF

3 500 €

Zateplenie budovy - PD

SOŠ hotelová Vysoké Tatry

09

RF

8 400 €

Zateplenie budovy praktického vyučovania (severná strana) - PD

SOŠ technická Poprad

09

RF

9 478 €

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove internátu - PD

SOŠ technická Poprad

09

RF

5 460 €

Rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie v budove internátu - PD SOŠ technická Poprad

09

RF

4 991 €

Zateplenie budovy školy - PD

09

RF

13 177 €

SOŠ technická Poprad
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Rekonštrukcia a modernizácia viacúčelového športového ihriska SOŠ podnikania a služieb Lipany
PD
Gymnázium arm. gen.
Výstavba multifunkčného ihriska - PD
L. Svobodu Humenné

09

RF

6 300 €

09

RF

8 400 €

Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne - ŠJ - PD

SOŠ technická Prešov

09

RF

35 000 €

Zateplenie fasád budov školy na Duklianskej ul. v Prešove - PD

SOŠ dopravná Prešov

09

RF

11 200 €

Vybudovanie multifunkčného ihriska - PD

SOŠ dopravná Prešov

09

RF

1 960 €

Prístavba objektu - PD

Stredná
Prešov

09

RF

24 000 €

Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svetelných zdrojov - PD

Gymnázium Snina

09

RF

5 250 €

Rekonštrukcia a výmena vnútornej kanalizácie - PD

Gymnázium Snina

09

RF

1 050 €

09

RF

2 310 €

09

RF

6 720 €

09

RF

14 000 €

zdravotnícka

škola

Rekonštrukcia a zariadenie priestorov školy (schodisko, chodby) Gymnázium Snina
PD
Rekonštrukcia a vyregulovanie ústredného vykurovania,
Gymnázium Snina
termostatizácia vykurovacích telies - PD
Modernizácia sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom pre
handicapovaných (laboratórna časť, riaditeľstvo a školské dielne) - SPŠ strojnícka Prešov
PD
Rekonštrukcia striech objektov školy - PD

SPŠ strojnícka Prešov

09

RF

69 860 €

Rekonštrukcia elektroinštalácie - PD

SPŠ strojnícka Prešov

09

RF

59 500 €

Vybudovanie PC siete školy - PD

SPŠ strojnícka Prešov

09

RF

2 100 €

09

RF

7 000 €

09

RF

14 000 €

Hotelová akadémia
J. Andraščíka Bardejov
Rekonštrukcia priestorov ubytovacej časti vrátane rekonštrukcie Hotelová akadémia
elektroinštalácie - PD
J. Andraščíka Bardejov
Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom školskom bloku - PD

Multifunkčné ihrisko - PD

SOŠ obchodu a služieb Humenné

09

RF

4 200 €

Rekonštrukcia a modernizácia telocvične - PD

SOŠ Vranov nad Topľou

09

RF

4 200 €

09

RF

4 200 €

09

RF

70 000 €

09

RF

140 000 €

Zavedenie vzduchotechniky do strediska odborného výcviku
SOŠ Vranov nad Topľou
(kuchyňa) - PD
Gymnázium C. Daxnera
Vodný hrad vo Vranove nad Topľou - PD
Vranov nad Topľou
Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej v Bijacovciach na účel
SOŠ lesnícka Prešov
prevádzkovania pobytových sociálnych služieb
Projektové dokumentácie pre sociálne zariadenia

463 531 €

Názov projektovej dokumentácie

Objekt v správe OvZP

FK

ZF

Suma

Realizácia prístavby k hlavnej budove - PD

ZSS Dotyk Medzilaborce

10

RF

45 645 €

Rekonštrukcia plynovej kotolne - PD

ZSS Dotyk Medzilaborce

10

RF

10 080 €

10

RF

21 000 €

10

RF

9 100 €

10

RF

35 000 €

10

RF

28 000 €

CSS Zátišie Snina

10

RF

9 940 €

Rekonštrukcia budovy Domova sociálnych služieb v Osadnom
CSS Zátišie Snina
vrátane bezbariérového osobného výťahu - PD

10

RF

29 400 €

Rekonštrukcia kuchyne - PD

DSS Brezovička

10

RF

3 850 €

Športové multifunkčné ihrisko - PD

DSS Brezovička

10

RF

1 750 €

Rekonštrukcia objektu areálu EGÍDIUS - PD

CSS Egídius Bardejov

10

RF

28 911 €

10

RF

10 080 €

CSS Domov
Rekonštrukcia strechy ubytovacej časti - PD
Batizovce
Rekonštrukcia fasády so zateplením a rekonštrukcia chodníkov
CSS Domov
na objekte Lipa - PD
Batizovce
Rekonštrukcia celej budovy (okrem zateplenia fasády a izolácie CSS Domov
základov proti vlhkosti) na objekte Javor - PD
Batizovce
CSS Domov
Komplexná rekonštrukcia interiéru na objekte Gaštan - PD
Batizovce
Rekonštrukcia ČOV CSS Zátišie pri DSS a ZPB v Osadnom - PD

pod

Tatrami

pod

Tatrami

pod

Tatrami

pod

Tatrami

Prístavba - výťah do exteriéru so šachtou, DSS, Važecká 3, Prešov CSS Slnečný dom Prešov
PD
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Rekonštrukcia a vybavenie budovy na Hlavnej 58, Prešov,
CSS Slnečný dom Prešov
za účelom sociálneho podnikania - PD
Zatepľovanie fasády a rekonštrukcia strechy v DSS Hanušovce
CSS Slnečný dom Prešov
n/Topľou - PD
Bezbariérový vchod do budovy SO 05 - PD

DSS Sabinov

10

RF

4 200 €

10

RF

8 050 €

10

RF

2 625 €

Rekonštrukcia vnútorných priestorov zariadenia v zmysle vyhlášky
CSS Clementia Ličartovce
- PD

10

RF

14 000 €

Prístavba jednopodlažnej budovy v areáli DSS - PD

DSS Vranov nad Topľou

10

RF

8 400 €

DSS Vranov nad Topľou

10

RF

3 500 €

CSS Garden Humenné

10

RF

5 950 €

CSS Garden Humenné

10

RF

4 900 €

CSS Garden Humenné

10

RF

5 950 €

CSS Garden Humenné

10

RF

6 300 €

Komplexná rekonštrukcia interiérov - PD

CSS Vita Vitalis Prešov

10

RF

105 000 €

Oddychová zóna DSS Ľubica - PD

CSS Kežmarok

10

RF

2 800 €

Nadstavba, výťah a jedáleň CSS Kežmarok - PD

CSS Kežmarok

10

RF

15 000 €

Rekonštrukcia a modernizácia práčovne - PD

Senior dom Svida Svidník

10

RF

4 900 €

10

RF

5 950 €

10

RF

21 700 €

Odvlhčenie a izolácia základov a priestorov v suteréne objektu DSS
Vranov - PD
Rekonštrukcia priestorov rehabilitačného bazéna a modernizácia
techniky a vybavenia bazéna - PD
Rekonštrukcia strechy objektov A a B CSS GARDEN Humenné PD
Rekonštrukcia priestorov práčovne a sušiarne a modernizácia
vybavenia - PD
Výťah pre imobilných prijímateľov sociálnej služby v ubytovacej
časti CSS GARDEN Humenné - PD

Rekonštrukcia, modernizácia a zateplenie kuchyne, jedálne
Senior dom Svida Svidník
a spojovacej chodby SO02 a 05 - PD
Rekonštrukcia, modernizácia, zateplenie obv. plášťa, výmena obv.
Senior dom Svida Svidník
konštrukcií na spol. budove SO04 - PD
Rekonštrukcia a modernizácia kotolne - PD

Senior dom Svida Svidník

10

RF

8 400 €

Rekonštrukcia strechy - PD

ZSS Jasoň Spišská Stará Ves

10

RF

3 150 €
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Príloha č. 3 tohto uznesenia:

Presuny medzi investičnými akciami v rámci rozpočtu SÚC PSK - bez zmeny na celkovú výšku rozpočtu
P. č. Názov investičnej akcie

Pôvodný rozpočet IA
(podľa ZF)
111
RF

RO spolu

Úprava rozpočtu
(podľa ZF)
111
RF

RO
po úprave

700 000

700 000

85 000

785 000

22.

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
III/3491, Vaniškovce - Fričkovce, PD
Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste
III/3495, Vaniškovce - Raslavice, PD
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
III/3485, Tarnov - Gaboltov, PD
Stabilizácia zosuvu III/3431 Fintice, PD, GM
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
III/3182 pred mestom Sabinov, PD
Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurďoš, PD
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3543 za
obcou Hunkovce - vrátane PD
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174
v obci Šarišské Sokolovce, PD
Stabilizácia zosuvu III/3099 Holumnica, PD
Rekonštrukcia mosta č. 3886-007, Zboj, PD
Odstránenie bodových závad na ceste III/3500
Lukavica, PD
Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 008, Križovany,
PD
Rekonštrukcia mosta M3582 (č. 543029-001)
cez potok Vesné, Šarišské Jastrabie, PD
Odstránenie bodových závad na ceste III/3177
Ražňany - Hermanovce
Rekonštrukcia mosta M6929 (III/3061 - 012),
Liptovská Teplička, PD
Rekonštrukcia cesty III/3541 pred obcou
Vagrinec, PD, IG prieskum
II/545 Kobyly prieťah
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/536
a III/3091
Odstránenie bodových závad na ceste III/3865
III/3189 Lipany -Lúčka (dofinancovanie)
Výstavba mosta č. 3584-001
pred obcou Krušinec
Rekonštrukcia mosta č. 3179-004 Veľký Šariš

460 000

460 000

-100 000

360 000

23.

Rekonštrukcia mosta č. 3431-002 Fintice

250 000

250 000

-35 000

215 000

24.

Rekonštrukcia mosta č. 3129-001 Kremná
Rekonštrukcia oporných múrov na ceste
č. II/545
III/3491 Fričkovce
III/3520 Varadka - Vyšná Polianka
III/3832 Humenné - Porúbka
III/3102 Stará Lesná - hr. Okr. Kežmarok
III/3205 križ. III/3204 - Pavľany
III/3179 Ostrovany - Medzany
III/3846 okr. hr. Humenné - Zbojné
III/3432 Nižná Šebastová - Podhradík
III/3179 Ostrovany - Medzany
III/3152 Hrad - spojka na cestu I/68

197 788

197 788

-11 824

185 964

215 000

215 000

-3 801

211 199

90 000
150 000
310 000
160 000
204 000
95 000
96 000
242 578
135 000
229 500

90 000
150 000
310 000
160 000
204 000
95 000
96 000
242 578
135 000
229 500

-1 707
-58 279
-98 636
-1 698
-57 858
-12 832
-34 333
-54 691
-33 713
-83 898

88 293
91 721
211 364
158 302
146 142
82 168
61 667
187 887
101 287
145 602

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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20 000

20 000

9 430

29 430

10 000

10 000

2 836

12 836

20 000

20 000

-4 903

15 097

30 000

30 000

8 748

38 748

4 771

4 771

-1 908

2 863

20 000

20 000

1 373

21 373

14 000

14 000

1 522

15 522

10 000

10 000

-1 444

8 556

20 000
10 000

20 000
10 000

-972
-448

19 028
9 552

30 000

30 000

-864

29 136

10 000

10 000

-250

9 750

10 000

10 000

-250

9 750

12 000

12 000

4 993

16 993

10 000

10 000

6 177

16 177

40 000

40 000

-36

39 964

200 000

200 000

-8 176

191 824

100 000

100 000

-2 867

97 133

50 000
100 000

50 000
100 000

-252
-6 516

49 748
93 484

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

67.

68.
69.
70.

III/3554 Dubová - Cigla
Stavebné úpravy na mostných objektoch cesty
II/545
Rekonštrukcia cesty II/559, Krásny Brod Medzilaborce
Stavebné úpravy na mostných objektoch cesty
II/575
Eliminácia bezpečnostných rizík III/3152
Stará Ľubovňa
Referentské vozidlá 4 ks
Traktorová kosačka 9 ks
Motorové skriňové vozidlo do 3,5 t – 3 ks
Referentské vozidlo 4x4 - investičný úsek 4 ks
Referentské vozidlo 4x4 - investičný úsek 6 ks
Šmykom riadený nakladač (ŠRN) 1 ks
Finišer
Univerzálna vysprávková nadstavba
pre realizáciu opráv ciest tryskovou metódou
Úžitkové vozidlo valník do 3,5 t – 9 ks
Signalizačné vozíky - 3 ks
Bariérová kosačka - 2 ks
Automatizované zverejňovanie dokladov
z ekonomického informačného systému
Posypová nadstavba - 3 ks
Zadný mulčovač za traktor - 10 ks
Snehová radlica - 4 ks
Píla na asfalt - 1 ks
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537
Podbanské - Spišská Belá, PD
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
III/3177 pred mestom Sabinov, PD
Sociálno-prevádzková
budova
strediska
Chminianska Nová Ves, PD
Rekonštrukcia mosta 542-001 na ceste II/542
Spišská Belá
Odstránenie bodových závad na ceste III/3491 rekonštrukcia mosta 3491-011 za obcou
Fričkovce, vrátane PD
Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník - Sulín
- PD
Prístrešok na chemický posyp. materiál +
vozidlo - str. Holčíkovce
Sklad emulzie s technologickým zariadením
Lipany
Rekonštrukcia mosta 537-019 nad Zubačkou
vrátane PD
Geotechnický monitoring počas realizácie
stavby Stabilizácia cesty III/3335 Varhaňovce zosuv
Geotechnický
monitoring
po
výstavbe
Odstránenie havarijného stavu zosuvu cesty
III/3865 na úseku medzi obcami Čabiny
a Sukov
Geodetický monitoring po výstavbe zosuvného
územia na stavbe III/3892 Stakčín - Kalná
Roztoka
Geotechnický monitoring pred výstavbou:
Stabilizácia zosuvov na ceste III/3635 Detrík-M.
Domaša
Geotechnický monitoring pred výstavbou:
III/3431 Záhradné - zosuv

114 900

19

114 900

-1 009

113 891

0

130 000

130 000

0

133 000

133 000

0

150 000

150 000

0

91 279

123 721

215 000

1 080 000
86 000
84 000
0
49 999
200 000

0
1 080 000
86 000
84 000
0
49 999
200 000

70 000
-70 000
-2
-84 000
126 000
-7
-952

70 000
1 010 000
85 998
0
126 000
49 992
199 048

75 000

75 000

-7 200

67 800

225 000
31 344
137 500

225 000
31 344
137 500

-34
-14
-1 500

224 966
31 330
136 000

6 095

6 095

-209

5 886

135 000
40 000
60 000
2 400

135 000
40 000
60 000
2 400

-11 010
-10 000
-10 962
-110

123 990
30 000
49 038
2 290

83 000

83 000

-6 320

76 680

5 000

5 000

-33

4 967

10 000

10 000

-50

9 950

300 000

300 000

30 000

330 000

147 456

147 456

21 000

168 456

20 000

20 000

-948

19 052

55 553

55 553

143 000

198 553

72 000

72 000

-12 500

59 500

341 908

341 908

25 000

366 908

5 000

5 000

-5 000

0

5 000

5 000

-5 000

0

5 000

5 000

-5 000

0

20 000

20 000

-20 000

0

13 000

13 000

-13 000

0

71.

73.
74.

Stabilizácia zosuvov na ceste III/3431 Záhradné
Skúška únosnosti konštrukčných vrstiev
vozovky a meranie rovinatosti
Kontrolné skúšky betónových zmesí
Kontrolné skúšky asfaltových zmesí

75.

III/3536 Hrabovčík - Rovné

76.

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

77.

79.

Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002
II/546 Prešov - Klenov - odvodnenie cestného
telesa
II/545 Kapušany - Fulianka

80.

II/575 Malá Poľana - Medzilaborce

81.
82.

72.

78.

83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.

430 000

15 000

445 000

10 000

10 000

-9 000

1 000

5 000
5 000

5 000
5 000

4 500
4 500

9 500
9 500

12 379

12 379

-2 643

9 736

40 000

40 000

-22 247

17 753

330 182

330 182

-20 052

310 130

11 099

11 099

-630

10 469

22 994

22 994

-2 215

20 779

11 652

11 652

-1 212

10 440

III/3552 Belejovce - otočisko vozidiel ZÚ

2 097

2 097

-92

2 005

III/3537 Vápeník - otočisko vozidiel ZÚ
Skládka chemického posypového materiálu cestmajsterstvo Tatranská Štrba
Sklad emulzie na cestmajsterstve Poprad
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok
Ľubotinka v obci Vislanka, PD
Odpočívadlá a ostatné spevnené plochy na ceste
II/537, PD
Inžinierska činnosť pre prípravu stavby
"Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste
II/537"
Odstránenie bodových závad na ceste III/3182,
Sabinov - Červená Voda, PD
Rekonštrukcia cesty II/545 Jánovce - Kľušov
Výstavba skládky chemického posypového
materiálu na cestmajsterstve
Chminianska Nová Ves, PD
Environmentálne opatrenia vypl. z legislatívy ŽP
(ochrana vôd, nebezp. odpady, čerp. stanica
PHM a p.) – oblasť SK (dofinancovanie)
Skládka CHPM na stredisku Bardejov - vrátane
PD (dofinancovanie)
Skládka CHPM na stredisku Kežmarok - vrátane
PD (dofinancovanie)
Skládka chemického posypového materiálu
na stredisku Kežmarok, PD (dofinancovanie)
Výstavba
prístrešku
na
parkovanie
mechanizmov na cestmajsterstve
Vranov nad Topľou, PD
Skládka CHPM na cestmajsterstve
Vranov nad Topľou, PD
Výstavba prevádzkovo-administratívnej budovy
na cestmajsterstve Levoča vrátane PD

2 668

2 668

-202

2 466

15 000

15 000

-677

14 323

75 000

75 000

-15 500

59 500

20 000

20 000

-36

19 964

70 000

70 000

-8 418

61 582

45 000

45 000

6 320

51 320

30 000

30 000

-6 512

23 488

200 000

200 000

-2 002

197 998

15 000

15 000

-60

14 940

46 000

46 000

-677

45 323

95 000

95 000

8 051

103 051

0

0

51 051

51 051

35 000

35 000

-35 000

0

10 000

10 000

-10 000

0

0

0

10 000

10 000

0

0

55 000

55 000

80 000

80 000

70 000

150 000

25 000

25 000

30 000

55 000

80 000

80 000

94 000

174 000

150 000

150 000

-45 000

105 000

371 165

371 165

-52 310

318 855

500 000

500 000

-300 000

200 000

0

0

90 000

90 000

Odstránenie bodových závad na ceste III/3491

99.

Odstránenie bodových závad na ceste III/3492
Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce
100.
(rozšírenie priepustov)
Odstránenie havarijného stavu cesty III/3591
101.
Oľšavka
102. Rekonštrukcia mosta Rožkovany č. 3188 - 002
103. Rekonštrukcia mosta č. 3108-005, Jezersko
104.

430 000

Rekonštrukcia skládky chemického posypového
materiálu na cestmajsterstve Humenné
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105.
106.
107.
108.
109.

Výstavba skládky chemického posypového
materiálu na cestmajsterstve Humenné
Výstavba garáží na cestmajsterstve Levoča
Administratívna
budova
Levoča,
ústredné kúrenie a kotolňa
Rekonštrukcia mosta č. 3581-001 cez rieku
Ondava za mestom Stropkov
Stabilizácia a úprava podložia cesty II/546
SPOLU:

3 649 766

21

230 000

230 000

-230 000

0

10 000

10 000

-10 000

0

45 000

45 000

-45 000

0

1 000 000

1 000 000

-115 000

885 000

0

215 000

215 000

8 046 262

11 696 028

0

0 11 696 028

K bodu 6 – Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2020:

Ing.
Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že za I. polrok 2020 sa celkové
príjmy PSK plnili na 56,76 % v sume 136 342 726 eur. Kvôli pandémii sa v roku 2020 znížil
rozpočet dane z príjmov fyzických osôb zo 136 mil. eur na 125 mil. eur. Plnenie k polroku 2020
je vo výške 70 051 597 eur - 56,04 %. Bežné výdavky k polroku predstavujú sumu 85 645 000
- 40,78 %. Plnenie bežných výdavkov za jednotlivé oblasti financovania rozpísané podľa
finančnej klasifikácie je v tabuľke na str. 7. Kapitálové príjmy boli splnené až na 98 % vďaka
prijatým tuzemským kapitálovým grantom a transferom, ktoré sú splnené na 114 %. Príjem
z predaja kapitálových aktív je plnený len na 13 %. Celkové kapitálové výdavky sú naplnené
len na 11 %. Toto plnenie je už obvyklé, lebo súvisí s fakturáciou predovšetkým ku koncu roka
pri SÚC PSK s najväčším balíkom kapitálových výdavkov. V ostatných oblastiach je to kvôli
schvaľovaným kapitálovým akciám, kde najprv musí prebehnúť verejné obstarávanie, až
následne pokračuje realizácia danej výstavby. Preto je percento plnenia za polrok nižšie.
Finančné operácie príjmové sú načerpané predovšetkým z rezervného fondu aj položky prijaté
úvery a pôžičky celkovo vo výške 16 139 165 – 25,9 %. Výdavkové finančné operácie sú
naplnené na 54,8 %. Sú tam splátky úverov aj poskytnuté návratné finančné výpomoci pre
organizácie, kde je PSK členom.
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 b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja k 30. 6. 2020.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 7 – Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
220/2019 bod A.1. písm. a) zo dňa 17. 6. 2019:

PaedDr. Furman, vedúci
odboru školstva Úradu PSK, predkladá návrh týkajúci sa optimalizačného procesu siete
stredných škôl v okrese Humenné. Pôvodný návrh optimalizácie v okrese Humenné obsahoval
zmenu sídla HA z ul. Štefánikovej 28 na nové sídlo ul. Komenského 1 do rovnakej budovy ako
sídli OA. Predmetnú zmenu zastupiteľstvo schválilo na 14. zasadnutí dňa 17. 6. 2019 uznesením
č. 220/2019. Odbor školstva Úradu PSK po zvážení všetkých aspektov a konzultáciách
s vedením PSK, osobných návštevách obidvoch škôl predsedom PSK a po komunikácii
s poslancami okresu Humenné navrhuje zrušiť predmetné uznesenie s tým, že bude predložený
nový návrh v rámci okresu Humenné v nasledujúcom bode. Komisia školstva, mládeže, TV
a športu odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený návrh.
Diskusia:
Poslanec Gašper chcel vedieť, či škola už má reálne nové sídlo, keď zastupiteľstvo dnes zruší
uznesenie prijaté v roku 2019, ktorým sa mení sídlo školy. PaedDr. Furman odpovedal, že
nemá. Poslanec Hrabčák dodal, že okrem zmeny sídla zaniknú kvázi pod vlastnou hlavičkou
HA aj OA a vznikne nejaká spojená škola z dvoch právnych samostatných subjektov.
Predkladateľ uviedol, že po zvážení všetkých aspektov. Požiadal predkladateľa o definovanie
aspektov a tiež by chcel počuť názor poslancov PSK za okres Humenné, ktorí poznajú pomery
daného okresu. Predseda PSK Majerský požiadal diskutujúcich poslancov, aby nedávali
výzvy ostatným poslancom na vyjadrenie názoru. Ten si môžu povedať na chodbe nie
v rokovacej sále, lebo potom bude zastupiteľstvo trvať nekonečne dlho. Poslanci majú možnosť
stretnúť sa aj inde. PaedDr. Furman odpovedal, že po prijatí predmetného uznesenia
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prebiehala diskusia. Odbor školstva riešil aj zmenu sídla s projektovaním celkového prechodu
HA do priestorov OA. Vzhľadom na veľkosť a technickú náročnosť objektu OA sa počet
žiakov obidvoch škôl (cez 350) s dvomi manažmentmi v týchto priestoroch logicky javí ako
neefektívny model, ktorý bol prijatý na základe určitého konsenzu pred rokom. V pôvodnom
návrhu bola navrhovaná aj táto fúzia, ktorá z určitých dôvodov neprešla. V ďalšom bode bude
predstavená optimalizácia v okrese Humenné, kde sa bližšie vyjadrí k argumentom a aspektom
týkajúcich sa práve spojenia týchto dvoch škôl.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja z r u š u j e uznesenie Zastupiteľstva
PSK č. 220/2019 bod A.1. písm. a) zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 17. 6. 2019,
ktorým bola schválená zmena sídla Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné
z adresy Štefánikova 28, Humenné na Komenského 1, Humenné od 1. 9. 2020.
Hlasovanie:
za: 39
proti: 3
zdržalo sa: 8
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – Návrh optimalizácie siete stredných škôl a školských
zariadení v pôsobnosti PSK a súvisiace zmeny v sieti: PaedDr. Furman,

vedúci odboru školstva Úradu PSK, predkladá návrh optimalizácie siete stredných škôl za
okres Vranov nad Topľou a Humenné. Návrh pre okres Vranov nad Topľou je zameraný na
fúziu dvoch škôl a to Spojenej školy v Čaklove a SOŠ A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou.
V predloženom materiáli je nastavený vývoj počtu žiakov s demografickou krivkou, teda akým
spôsobom bude stúpať alebo klesať počet žiakov v jednotlivých lokalitách. Obsahuje aj
charakteristiku jednotlivých škôl, ktoré prichádzajú do optimalizačného procesu. SOŠ A.
Dubčeka vo Vranove nad Topľou bude mať 368 žiakov po zapísaní žiakov k 1. 7. 2020,
Spojená škola v Čaklove bude mať 102 žiakov po zapísaní žiakov k 1. 7. 2020. Dôvodom
optimalizačného nastavenia je dostať slabú školu pod krídla silnej s nastavením učebného
procesu tak, aby bol kompatibilný s trhom práce aj s tým, čo je vlastne v rámci okresu potrebné.
Spojená škola v Čaklove je školou zo 100 % navštevovaná žiakmi z marginalizovanej rómskej
komunity. Má obrovský problém s dochádzkou žiakov. Práve aj tento problém chce PSK riešiť
fúziou a svojím spôsobom nastaví iný kontrolný spôsob mechanizmu práce v tejto škole.
Zlúčenie spojenej školy so SOŠ vytvorí novú školu s počtom cca cez 500 žiakov a v Čaklove
vznikne elokované pracovisko, kde budú naďalej podporované doterajšie odbory a rozšíri sa
ponuka odborov aj SOŠ. Celý výchovno-vzdelávací proces, práva a povinnosti,
pracovnoprávne vzťahy preberie SOŠ vo Vranove nad Topľou. Škola bude mať jeden
manažment. Celkový predpoklad tejto realizácie by mohol byť od 1. 9. 2021. Odbor školstva
sa uvedeným riešením zaoberal aj s poslancami za okres Vranov nad Topľou na spoločnom
stretnutí a na základe konsenzu vznikol tento návrh. Komisia školstva odporúča zastupiteľstvu
schváliť predložený návrh.
Diskusia:
Poslanec Kocák nespochybňuje spoločné stretnutie a hľadanie nejakého konsenzu. Ale po
spomínanom stretnutí sa dostal k informáciám, ktoré tam neboli povedané. V jarných
mesiacoch roka 2020 školu viackrát navštívila Bc. Káňová z odboru majetku a investícií. Jej
úlohou bolo vysporiadať pozemky PSK a SŠ vzájomnou výmenou a pripraviť so školou víziu
ich využitia. Pozemky prešli do majetku PSK, došlo k odstráneniu nefunkčných skleníkov
a vzniknuté pozemky by škola mohla neskôr využiť na potreby regionálneho centra
vzdelávania, ktoré vzniklo a funguje vďaka akčnému plánu, na ktoré dostala škola 70 000 eur.
Budú sa tieto finančné prostriedky potom vracať? PaedDr. Furman odpovedal, že prostriedky
sa určite nebudú vracať. Všetky tieto záväzky prechádzajú na nástupnícku organizáciu.
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Poslanec Kocák pokračoval tým, že dňa 22. 5. 2020 bol vypracovaný dokument vízie naloženia
s majetkom PSK, kde je uvedené, že SŠ v Čaklove v spolupráci so zriaďovateľom PSK po
spoločnom rokovaní a prijatí stratégie obnovy duálneho vzdelávania v blízkej dobe plánuje
rozšíriť svoje učebné odbory a tým navýšiť počet žiakov na praktické a teoretické vzdelávanie
na tejto škole. Momentálne je vo Vranove nad Topľou cca 49 % školopovinných žiakov
z marginalizovaných skupín a v roku 2026 by ich malo byť vo veku 15 – 19 rokov dokonca 54
%, čo je alarmujúce. Ani v okrese, ani v širokom okolí nie je žiadna poľnohospodárska škola
ideálna pre tieto skupiny obyvateľstva. Ako jediná v kraji má odbor záhradník. To tiež nebolo
uvedené v dôvodovej správe, v ktorej sa hovorí o dvojročných učebných odboroch. Minulý
školský rok PSK vôbec nepovolil otvoriť ročné odbory na škole aj napriek odvolaniu sa na
poľnohospodársku a potravinársku komoru ministerstva školstva. Z tohto dôvodu došlo
k zníženiu počtu žiakov tejto školy o 9 %. So zrušením tejto školy nesúhlasí ani splnomocnenec
pre rómske komunity v kraji, ktorý sa začiatkom augusta stretol so starostami 18 obcí
s väčšinovým zastúpením rómskych občanov. Dňa 11. 8. 2020 dostal správu o situácii
v okresoch, o projektoch, návrhoch riešení, potrebe zachovania dokonca rozšírenia škôl pre
tieto marginalizované skupiny. Zúčastnil sa stretnutia s PaedDr. Furmanom a vie, čo je to
chlapské slovo. Je teraz trochu zmätený a má obavy, že po spojení týchto škôl a vytvorení len
elokovaného pracoviska dôjde po čase k dofinancovaniu. Poslanci okresu Vranov nad Topľou
sa niekoľkokrát stretli a navrhovali riešenia napr. školský autobus, sociálny podnik atď. Čaklov
potrebuje pomoc. Ak mu PSK nepomôže, táto škola sa nikdy z problémov nevyhrabe. Možno
vedenie PSK vidí nádej práve v tomto spojení. Na základe dostupných informácií a podkladov
ho zarazilo, že spolu nedebatovali o aktivitách PSK na rozvoj alebo pomoc tejto škole. Musí
povedať, že asi nebude hlasovať za, aj keď sa zúčastnil spoločného stretnutia. Je to jeho
úprimný výstup na základe získaných podkladov, ktoré ho zaskočili. PaedDr. Furman sa
vyjadril k pomoci PSK tejto škole, ktorá spočíva práve v navrhovanej fúzii škôl. Určite to bude
schodnejšia cesta na zabezpečenie školského autobusu, náboru žiakov, ďalších učebných
a študijných odborov a ich rozširovaním práve v tejto oblasti. Komunikácia so
splnomocnencom pre rómsku problematiku bude určite naďalej trvať. V niektorých veciach sa
nezhodne s poslancom Kocákom, je to normálna vec a určite aj v prvotnej debate prevládal
takýto spôsob. Avšak bude argumentovať a tvrdo stáť za tým, aby to nebol len školský problém
týkajúci sa práve Čaklova a dochádzky žiakov na vyučovací proces, ale aby bola do tohto
zapojená aj najvyššia splnomocnenkyňa pre rómsku problematiku s prepojením napr. na odbor
sociálnych vecí a rodiny, aby sa táto problematika riešila komplexne. PSK chce naďalej
zveľaďovať školu revitalizáciou skleníkov, poľnohospodárskych odborov, je to jeho priorita.
Teda fúziou škôl to nezanikne, práve naopak. SOŠ má zameranie na potravinárstvo
a gastronómiu a SŠ na záhradníctvo. Malo by sa to prepojiť takým spôsobom, aby boli šikovní
žiaci motivovaní ukončiť nielen 2-ročné odbory, ale aby prechádzali na 3-ročné odbory
a najlepší na maturitné odbory. Predseda PSK Majerský dodal ešte jednu podstatnú vec.
Koľkokrát sa tam boli pozrieť, toľkokrát tam neboli žiaci, ktorí by tam mali byť. PSK má iný
problém. Škola existuje, učitelia tam sú, ale žiaci nie. Tento problém sa nevyrieši ani na
zasadnutí zastupiteľstva. Musia ho vyriešiť poslanci NR SR tým, aby povinná školská
dochádzka bola navýšená minimálne o 1 rok. Vtedy bude zabezpečené a garantované to, aby
žiaci, ktorí majú byť v škole a PSK na nich dáva finančné prostriedky, boli tam, kde majú byť.
Len toto pomôže zvýšiť inteligenciu tejto skupiny obyvateľstva aj jej pracovné zručnosti
potrebné pre ďalší život a rozvoj PSK. Požiadal vládnych aj opozičných poslancov NR SR, aby
došlo čím skôr k potrebnej zmene legislatívy. Poslanec Kocák s tým plne súhlasí. Nemusí to
byť ani rok naviac, ale museli by ukončiť štúdium výučným listom alebo prípravou na ďalšie
štúdium. Podľa jeho názoru by to bolo ešte lepšie, lebo lajdákom nepomôže ani rok. Treba
urýchlene novú legislatívu a tiež predložiť túto tému na rokovaní SK8, lebo PSK sa v tomto
regióne nepohne ani pri fúzii v Čaklove. Musí prísť legislatívna zmena na to, aby si žiak musel
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dokončiť výučný list, hoci to bude trvať do 20 rokov. Musí mať niečo v ruke. Poslanec Ceľuch
sa spýtal, koľko sa racionalizáciou škôl ušetrilo v Bardejove. PaedDr. Furman odpovedal, že
Bardejov je pozitívnym príkladom práve prvej ťažkej zmeny. Teraz nevie povedať presné
výsledky finančného nastavenia, ale bude spracovaná číselná analýza. Pre PSK je dôležité, že
pedagogickí zamestnanci sa scelili do jedného kolektívu, vytvorili dobrý tím a okrem
základných platov už majú aj benefity týkajúce sa osobných príplatkov a odmien. OA aj HA
naplnili plánovaný počet žiakov a dokonca aj 3-ročné učebné odbory. Momentálne je škola
v oveľa lepšej kondícii. Rozdeľovanie finančných prostriedkov pre dve školy sa scelilo do
jednej pod jeden manažment a výsledný efekt je veľmi dobrý. Predseda PSK Majerský
potvrdil slová vedúceho odboru školstva. Poslanec Damankoš dodal, že PSK nerobí
optimalizáciu primárne preto, aby ušetril. Veľmi ho mrzí, že diskusia je stále o šetrení, či na to
škola má, či zostane niekde nejaká značka. Teraz ide o školu s počtom 100 žiakov. Treba
diskutovať o kvalite výučby, výstupe absolventa, koľko percent sa uplatní na trhu práce. Za dva
roky sa nevie zastupiteľstvo dostať k tejto debate. Preto pripomienkoval a vstupoval do
rozpočtu, aby sa prešlo do etapy B, čiže navyšovania do vzdelávania. SR má katastrofálny
problém. Návšteva školy bez žiakov je hroznou informáciou predsedu PSK. Je to vážny
problém. Určité percento populácie a nielen z marginalizovaných komunít vydrží 3 – 4 školské
roky v škole, lebo je veľký záujem o existenciu tej školy a potom skončí v lepšom prípade na
rekvalifikačnom kurze a v horšom na úrade práce. Prvýkrát dostanú peniaze od PSK, aby 3 – 4
roky chodili do školy a druhýkrát od štátu na rekvalifikáciu, lebo zbytočne 3 – 4 roky chodili
do školy, ktorej štruktúra odborov odzrkadľuje len politickú vôľu v nejakom okrese. Teraz
nehovorí ako poslanec ale ako človek, ktorý si myslí, že keď zo školy vyjde absolvent
s vysvedčením alebo diplomom, mal by sa vedieť zamestnať. Lenže častokrát to nesedí ani na
papieri. Poslanec Ragan sa nezúčastnil spomínaného pracovného rokovania, ale nesúhlasí so
zrušením školy v Čaklove. Je potrebné apelovať na zmenu legislatívy, lebo táto škola je určená
na prácu s rómskymi žiakmi. V blízkosti Čaklova sa nachádzajú ďalšie obce ako Zámutov, Soľ,
Hlinné so stovkami rómskych detí, ktoré v 16-tich rokoch veku ostávajú doma. Treba sústrediť
sily na zmenu, aby sa s nimi dalo robiť na predmetnej škole. V súvislosti s pandémiou je teraz
obdobie krízy, ale ešte pol roka predtým a v uplynulých rokoch tu bol nedostatok pracovnej sily
v poľnohospodárstve aj priemysle. Preto treba túto školu zachovať a venovať sa rómskym
žiakom. Nie je za zrušenie tejto školy. Predseda PSK Majerský zdôraznil, že vedeniu PSK
ide o zachovanie všetkého existujúceho. Vedúci odboru školstva to už niekoľkokrát povedal.
Netreba sa snažiť otočiť debatu iným smerom. To čo je, chce PSK ešte rozšíriť o ďalšie
kompetencie a možnosti. O to ide v predloženej fúzii týchto dvoch inštitúcií. Medzi rómskymi
žiakmi sa nájdu aj šikovní, ktorí možno nájdu v sebe schopnosť byť lepší a vedia sa posunúť
práve takýmto rozhodnutím. Návrh PSK je dobrým rozhodnutím. Prejde možno polrok alebo
rok a poslanci sami uvidia, že napriek obavám to, za čo zahlasovali, prospelo žiakom týchto
škôl. Ak v tom pomôžu aj poslanci NR SR a zmenia legislatívu, PSK bude môcť omnoho lepšie
pracovať s týmito žiakmi, ktorí potrebujú pomoc. Aj spoločnosť potrebuje, aby po skončení
vzdelávacieho procesu nastúpili do pracovného procesu. Najväčším problémom je, že doňho
nevedia nastúpiť, nemajú na to zručnosti a kvalifikáciu. To chce PSK urobiť práve týmto
krokom. Poslanec Vook poznamenal, že VÚC má byť regulátorom školstva v kraji a je úplne
jedno, či je verejné, cirkevné alebo súkromné. Na zasadnutiach sa stále rozpráva len o verejnom
školstve. Zaujímal sa o okres Snina, či sa ešte bude alebo nebude riešiť. Predseda PSK
Majerský upozornil prítomných, aby sa držali bodov programu. Poslanec Vook spomenul
Radu PSK, kde sa hovorilo o predložení správy o prevedenej racionalizácii škôl v okrese
Svidník s finančným vyčíslením úspory peňazí. Aby sa vedeli možno aj iní poslanci od tejto
témy odraziť. V Bardejove je nejaká úspora. Chcel by vedieť, či aj za Svidník je nejaká úspora.
Učitelia boli daní do balíka školy polytechnickej s tým, že škola naďalej platí budovu
strojárenského učilišťa. Nevie, či je tam až taká úspora. Príplatky, ktoré majú pedagógovia
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teraz, mali aj predtým. Možno budú mať odmeny koncom roka, ale tie mali aj predtým. Nevie,
či niekde bude výrazná úspora v rámci racionalizácie školstva. Poukázal na gymnáziá s nízkym
normatívom a normatív odborných škôl, ktoré majú možnosť podnikateľskej činnosti. To
všetko treba momentálne dávať dokopy, lebo gymnáziá môžu mať aj tých 400 žiakov
s normatívom cca 1 600 eur. Je to veľmi málo. Treba si zvyknúť na možné dofinancovanie
gymnázií, aby v okresoch zostali. Poslanec Damankoš dodal, že dnešným neschválením jeho
návrhu nemá zastupiteľstvo vôľu ďalej rokovať o Snine. Je to preňho uzavretá záležitosť.
Komisia školstva má na jesenné zasadnutia naplánovaný odpočet plnenia stratégie aj výstupy
optimalizácie škôl. Teda prvé výsledky a výstupy by boli predložené na jesennom zasadnutí
zastupiteľstva. Z jeho pohľadu je predložený návrh asi posledným v rámci optimalizácie. Ak
dnes zastupiteľstvo niečo odhlasuje, bude možné hovoriť o skončení veľkého racionalizačného
procesu. Možno časom bude pokračovať nejaký menší, lebo aj mnohé zostávajúce školy majú
otázniky prežitia v súčasnej podobe. Jednoducho neprešli politicky. Berie to ako fakt. Predseda
PSK Majerský doplnil, že jedným z bodov programu tohto zasadnutia je aj prijatie úveru od
štátu vo výške takmer 7,8 mil. eur. Je to najväčšia čiastka zo všetkých samosprávnych krajov.
Ide o návratnú pôžičku od štátu, ale štát v určitom časovom horizonte môže zmeniť túto
návratnú pôžičku na nenávratnú s podmienkou, že PSK urobí reformné opatrenia, medzi ktoré
patria aj racionalizačné kroky. Reforma je spôsob zlepšenia fungovania samosprávy. Ak PSK
nebude mať odvahu zlepšiť fungovanie samosprávy, tak bude stále doplácať. Prvýkrát tým, že
nechá doterajší stav zachovaných vecí a druhýkrát tým, že poskytnuté peniaze bude musieť
vrátiť v plnej výške. Na pleciach vedenia PSK a Zastupiteľstva PSK je obrovská zodpovednosť.
Zastupiteľstvo neexistuje preto, aby poslanci brali platy a ukázali sa raz za dva mesiace pred
ľuďmi žijúcimi v PSK, ale aby im naozaj pomohli zlepšiť život. Reformy sú niekedy bytostne
dôležité na zlepšenie života obyvateľov PSK. Niekedy je na to potrebné väčšie a vážnejšie
rozhodnutie, niekedy stačí urobiť jeden malý krok a zrazu ľudia zistia, že im PSK pomohol. Na
to sú tu všetci, nielen sediaci za predsedníckym stolom, ale aj poslanci. Iba spoločne sa to môže
podariť. Poslanec Ferenčák pripomenul, že úver poskytnutý štátom je určený na krytie
bežných a kapitálových výdavkov v roku 2020, čiže nebude môcť byť použitý na reformy. Na
tie budú môcť byť využité skôr peniaze od štátu, môže ich použiť v rámci reaktu a tam sú
určené zdroje na systémové reformy. Ale či ich štát resp. vláda priklepne aj na reformu školstva,
je otázne. Možno treba apelovať, aby peniaze určené štátu išli presne do týchto oblastí, lebo
PSK má veľkú skupinu marginalizovaných žiakov. Vzhľadom na okres Kežmarok a oblasť
Spiša sa PSK o chvíľu dostane do veľkých neriešiteľných problémov. Skôr je potrebné apelovať
na vládu, aby veľké zdroje resp. časť týchto zdrojov poskytla práve PSK na dokončenie týchto
reforiem. Poslanec Hačko poukázal na to, že aj vláda tých najdokonalejších odborníkov by
bola len diktatúra, preto poslanci PSK musia počúvať predovšetkým ľudí zastupujúcich daný
región. Preto jednoznačne vypočuje poslancov za okres Vranov nad Topľou a tiež nebude
hlasovať za predložený návrh, aj keď často môžu zaznieť veľmi dobré odborné argumenty pre
nejaké riešenie. Tí ľudia majú znalosť a intuíciu pre odohrávajúcu sa situáciu a cit pre vývoj.
Treba si určite vypočuť ich názor. Osobne má pocit, že PSK sa stáva krajom spojených škôl.
Pri racionalizácii nebol dostatočný cit pre značky škôl, ktoré majú tiež hodnotu. Školy sa
rozbíjajú rôznym smerom. Následne citoval z listu poslanca NR SR: „Mám totiž veľkú obavu,
že sa školy po ich zlúčení a premenovaní len ťažko vrátia k pôvodnému názvu, čo by bola
obrovská škoda. Moja komunikácia s ministrom školstva, ktorý mi potvrdil, že vrátiť školám
názov bude veľmi náročné, ak nie nemožné, mi túto moju obavu len potvrdil.“ Ak tieto veci
PSK raz spraví v školách s dlhoročnou tradíciou, už nikdy sa k nim nevráti. Je potrebné tieto
veci naozaj citlivejšie zvažovať. Nie vždy je to o číslach, ale aj o niečom inom. Ak sa hľadá
niečo iné, tak by sa mali zvažovať všetky aspekty. Značka školy má vždy svoju hodnotu, nesie
v sebe nejaký obsah a potom je veľmi ťažko sa k tomu vracať. Predseda PSK Majerský nejde
teraz hovoriť o tom, čo mu povedal minister školstva. Skrátil to na vetu: „Racionalizujte čo
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najviac.“ Zúčastnil sa osláv niekoľkých škôl, ktoré mali 50 – 100 rokov. Ani jedna z nich
neniesla pôvodný názov. Drvivá väčšina týchto škôl mala 3 – 5 a viac názvov. Menili sa
vládami, zákonmi, obsahom, náplňou, štýlom výuky. Teraz by sa mali vrátiť v prípade
niektorých škôl tak, ako boli založené pred 100 rokmi? Fyzicky si prešiel školy v Humennom.
Študentský kampus, ktorý chcel PSK vybudovať v Kežmarku, je hotový v Humennom, kde
v jednom študentskom areáli je veľa objektov. Tam môže PSK naozaj vybudovať školu 21.
storočia, kde žiaci budú mať tréningové a výcvikové strediská, kvalitné priestory, stačí len
zainvestovať. V jednom areáli je všetko potrebné na výuku žiakov. Treba byť odvážny.
Podpredseda PSK J. Lukáč reagoval ako poslanec NR SR. Osobne sa mu zle počúva názov
akejkoľvek spojenej školy. Za SK8 bol odovzdaný ministrovi školstva legislatívny návrh.
Rokovali s ním a v priebehu jesene bude predložený návrh buď vládny alebo poslanecký v NR
SR o úprave legislatívy tak, aby školy niesli v názve to, čo učia. Konkrétne v Humennom by to
bola obchodná akadémia a hotelová akadémia, aby nevznikla žiadna ďalšia spojená škola.
Spojené školy v rámci PSK prejdú zmenou názvu. Poslanec Damankoš povedal, že slovenské
školstvo sa za 30 rokov dostalo do situácie, že keď by sa zobral ako meradlo nejakej
porovnateľnej kvality priemer vo vyspelých krajinách západnej Európy a mal by sa uplatňovať
tuná, tak predložené návrhy by boli brutálne drastické. Preto sa postupuje určitými
kompromismi. Spojené školy nie sú ideou. Sú prostriedkom, ktorým sú vyslyšané hlasy
miestnych okresov, kde chcú niečo mať. Ak by PSK postupoval čistým rezom a chcel by mať
školstvo na európskej úrovni, musel by položiť otázku, koľko OA, HA, gymnázií a škôl
s jednotlivými odbormi potrebuje v kraji. Teraz sa snaží podriadiť tomu, aby v okresoch
niektoré školy zostali. PSK klesá počet žiakov. Nie sú na vine prítomní, len sa snažia na to
zareagovať. Podľa slov poslanca Šmilňáka má byť prvotným cieľom zastupiteľstva lepšie
školstvo pre študentov. Akékoľvek relevantné porovnanie so študentmi iných štátov je žalostné.
Medzi poslancami PSK sú aj profesori univerzít. Treba sa ich spýtať, aký materiál k nim
momentálne prichádza zo stredných škôl. Je to bieda. V súvislosti so značkami a tradíciami
škôl spomenul 145-ročnú tradíciu, vtedy o HA v Humennom nikto nevedel. Netreba až tak
zavádzať. Môže sa povedať, že značku má SPŠ elektrotechnická v Prešove, Bilingválne
gymnázium M. Hodžu v Sučanoch alebo Gymnázium J. Hronca. Netreba si mýliť pojmy
a dojmy. Poslanec Kanuščák reagoval na názvy škôl. Už na minulom zasadnutí zastupiteľstva
hovoril, že ministerstvo školstva nechce, aby školy obsahovali v názve „spojené školy“, ale aby
každá škola niesla názov, ktorý ju definuje. Aj v piatok rozprával s ministrom školstva, či sa
táto skutočnosť zmenila. Minister školstva potvrdil, že nie, už teraz pripravujú tento návrh
zákona a v marci budúceho roka bude predložený vláde s tým, že každá škola bude niesť názov
napr. OA a HA, ale určite nie spojená škola. Poslanec Dupkala verí, že to čo povedal poslanec
Hačko vo vzťahu k ministrovi školstva, nie je pravdou a v prípade názvu OA v Prešove bude
opak pravdou, lebo potom by musel niektorých svojich kolegov v tejto miestnosti považovať
za klamárov. Tiež by mohol doplniť otázky poslanca Damankoša, napr. koľko súkromných
a cirkevných škôl treba v PSK. Táto myšlienka sa dá ďalej rozšíriť. Verejne odkázal všetkým
stredoškolákom, že v jeho očiach určite nie sú všetci slabým materiálom, tak ako v očiach iných
poslancov. Poslanec Gašper podotkol, že určite väčšina poslancov PSK je za kvalitné školy.
Osobne nelipne na akomkoľvek názve. Pred chvíľou povedaná informácia by mala byť úplne
základným a kľúčovým bodom reformy školstva. Teda nielen optimalizácia stredných škôl
v pôsobnosti PSK, ale všetkých škôl na území PSK, pretože aj k počtu žiakov v školách, ktoré
nepatria do zriaďovateľskej pôsobnosti, sa PSK vyjadruje. Nemali by sa škrtať počty žiakov,
redukovať a spájať školy len v pôsobnosti PSK, ale mal by sa zaviesť systém aj pri súkromných
a cirkevných školách so zavedením objektívnych, merateľných kritérií hodnotenia kvality
výstupu, teda kde a ako sú použiteľní a použití absolventi týchto škôl. Zatiaľ sa stále škrtajú
počty žiakov krajských škôl, ale o súkromných ešte vôbec nebola reč. Určite viaceré súkromné
a cirkevné školy zďaleka nedosahujú úroveň škôl, ktoré PSK ruší. Čo to je za konanie spojenie
27

gymnázia s odbornou školou. Napr. v Poprade existujú 2 – 4 gymnáziá, kto kedy preskúmal
výstupy kvality ich žiakov? Nikdy nikto. Jednoducho sa len odklepne požiadavka zriaďovateľa
o zriadenie súkromnej školy a potom sa škrtajú školy v pôsobnosti PSK, častokrát kvalitnejšie.
Je za stavbu tohto procesu na objektívnych merateľných kritériách. Poslanec Damankoš ako
predseda komisie školstva v predchádzajúcom volebnom období zorganizoval tri okrúhle stoly
s cirkevnými a súkromnými školami. Po každom stretnutí prítomní odišli s menším počtom
tried pre súkromné a cirkevné školy. Tam ten proces bol už vtedy realizovaný. PSK má
mocenský nástroj. Predseda PSK bude v novembri rozhodovať o počte tried súkromných
a cirkevných škôl. Môže dať všetkým nulu. Treba si rozmyslieť, či to prítomní chcú. Na
Slovensku je meranie kvality, nehovorí, že ideálne. Existujú testovania napr. externá maturita,
ale aj súkromný merač INECO, kde dlhodobo za posledných 10 rokov sú na 1. mieste absolventi
cirkevných škôl, na 2. mieste absolventi verejných škôl a na 3. mieste súkromných škôl. Teda
nie je pravdou, že nevieme porovnávať kvalitu absolventov. Predseda PSK Majerský je rád,
že odznel aj tento argument. Niekedy jednoducho nechceme niektoré argumenty počuť.
Podpredseda PSK J. Lukáč upozornil na to, že nie je kompetenciou žiadneho samosprávneho
kraja zriaďovať súkromné a cirkevné školy. Je to kompetencia ministerstva. Ak ministerstvo
vydá niekomu súhlas na zriadenie školy, kraj ako taký s tým nevie niť urobiť. PSK teda nemôže
zasahovať do cirkevných a súkromných škôl. Poslanec Benko poukázal na porovnanie počtu
neštátnych škôl a počtom ich žiakov s počtom štátnych škôl a ich počtom žiakov. Predseda PSK
spomínal, že treba ľuďom pomôcť, treba racionalizovať, treba robiť nepopulárne opatrenia a
minister školstva povedal, že treba racionalizovať čo najviac. Racionalizáciou sa PSK
zapodieva už dosť dlho. Spolu boli v komisii školstva už v roku 2009. Je rozdiel medzi slovom
racionalizovať a samotným spôsobom racionalizácie. Učitelia sú na chodbe kvôli samotnému
spôsobu, aký tu nastal. Keď sa má ľuďom pomôcť, kto im teraz preplatí cestovné, pričom sú
v strese cez prázdniny. Komisia školstva zasadala dňa 11. 8. 2020. Výjazdové rokovanie odboru
školstva bolo v Snine 16. 7. 2020. Dohodli sa tam nejaké pravidlá ako v každom okrese. Boli
tam poslanci za okres, primátorka mesta, zástupcovia odboru atď. Zrazu príde nejaký pokyn
vedenia PSK a vedúci odboru dal od toho ruky preč, lebo robia tak podľa pokynov. Kto dal
pokyn na hlasovanie per rollam o spájaní jedného gymnázia v Snine? Predseda PSK Majerský
upozornil poslanca Benka, že zastupiteľstvo rokuje už o inom bode. Hovorí o Snine a rokuje sa
o Humennom. Poslanec Benko odpovedal, že to s tým súvisí, lebo hovorí o spôsobe
racionalizácie. Ten v jednotlivých okresoch nebol dobrý. Keď treba ľuďom pomôcť a treba aj
racionalizovať, majú byť dodržané nejaké pravidlá. Potom to pôjde ľahšie. Všetci vedia, že ide
o nepopulárne rozhodnutia. Poslankyňa Pleštinská potvrdila, že ani v Starej Ľubovni to nebolo
jednoduché. Tiež poslanci nepovedali, že je to super a treba školy zlučovať. Stretli sa poslanci
PSK za okres, riaditelia škôl, zástupcovia PSK a našli spoločné riešenie. Nebude úplne super
pre všetkých rodičov, treba im to vysvetliť. Možno aj poslanci by mali viacej vysvetľovať
a povedať ľuďom, že jednoducho neexistuje iná cesta. PSK nemôže vstupovať do cirkevných
a súkromných škôl. Keď zriaďovatelia zistia, že školy nemajú perspektívu, nech ich zrušia, ale
nemôže ich zrušiť PSK. Za názvy bude určite bojovať v NR SR, aby neexistovali spojené školy,
ale aby každá škola mala vlastný názov. Názov a história sú dôležité, ale dnes je iná doba,
vychovávajú sa iní študenti. Treba sa pýtať, akí vlastne prichádzajú na vysoké školy. Treba
nájsť spoločnú cestu. Netreba hovoriť už druhý rok o optimalizácii a stále o tom istom, ale treba
spraviť rázny rez. Ani v Starej Ľubovni nebude všetko super, ale je to cesta optimalizácie škôl.
Poslanec Hopta sa spýtal, či sa teraz rozpráva len o Vranove nad Topľou a bude sa o ňom
samostatne hlasovať, potom bude diskusia o Humennom a bude sa o ňom samostatne hlasovať.
Pretože poslanec Damankoš hovorí, že nie. Keď je to diskusia aj o Humennom, chce sa
vyjadriť. PaedDr. Furman zatiaľ predložil optimalizačný proces týkajúci sa okresu Vranov
nad Topľou a k nemu prebieha diskusia. Predseda PSK Majerský povedal, že je jeden
predložený materiál, ale kľudne môžu byť dve hlasovania vzhľadom na dva body uznesenia.
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Diskusia je k obidvom bodom. Poslanec Gašper je rád, že sú merateľné kritériá, ale prečo ich
poslanci doteraz nedostali? Prečo v diskusii pri akejkoľvek škole nie sú uvedené čísla? Prečo
sa nepovie, ako sú na tom žiaci s vedomosťami na základe testov? Ak by boli na stole relevantné
čísla, ani verejnosť ani poslanci by nemali o čom diskutovať, lebo výsledky hovoria samé za
seba. Podľa slov poslanca Hoptu dnes zastupiteľstvo v podstate rozhoduje, ktorá škola bude
ďalej pokračovať, resp. o zmene názvu škôl. Poslanci za okres Humenné sa zúčastnili rokovania
s vedúcim odboru školstva, ktorý im vysvetlil celú situáciu. Otvorene mu povedali, že
predložený návrh nepodporia. V Humennom boli 4 odborné špičkové školy. Chemická
priemyslovka, vynikajúca škola, zanikla, odišla ako súčasť technickej školy, dnes už neexistuje.
Existujú ešte solídne školy HA, OA, SZŠ. Ak dôjde k schváleniu predloženého návrhu
racionalizácie, tak bude namiesto HA a OA spojená škola. V prípade zmeny zákona by spojená
škola nikdy nevstúpila do platnosti, lebo k racionalizácii dochádza od 1. 9. 2021, čiže by mohol
byť jeden názov. Poslanci za okres Humenné dostali mnohé výzvy aj od menovaného poslanca
NR SR, aby uvedený návrh nepodporili. Osobne vie, ako bude hlasovať. Keď návrh nemá
prejsť, musí presvedčiť aj poslancov svojho poslaneckého klubu. Predseda PSK spomínal
pekný areál pre fungovanie týchto škôl. Obidve riaditeľky majú obavy z toho, že zanikne názov
školy a vytvorí sa nejaký hybrid spojenej školy, ktorý ľuďom nebude nič hovoriť. Poslancom
PSK hovorili, že ako zástupcovia ľudu v okrese Humenné by nemali tento návrh podporiť.
Všetky návrhy sú bolestné, ale berúc do úvahy stanoviská obidvoch škôl, pedagogických rád,
občanov mesta, diskusiu a petíciu, jednoducho nepodporí tento návrh. Poslanec Ferko bol pri
racionalizácii chemickej školy aj racionalizácii zdravotníctva. V Humennom sú 3 gymnáziá, čo
je dosť, nevie ako to bude pokračovať ďalej. S racionalizáciou by narábal opatrne, lebo môže
viesť k iným deštrukciám podobným v zdravotníctve. Poslanec Damankoš chápe, že každý
chodil do školy a každý má pocit, že môže ku školstvu zaujať nejaké fundamentálne stanovisko.
Asi sa všetci zhodnú na dlhodobom neuspokojivom stave, ktorý má svoje príčiny. Jednou z nich
je, že takmer všetky vlády zanedbali investovanie do školstva. Posledná zásadná legislatíva
bola pred niekoľkými rokmi. Potom to bolo niekoľko dokumentov so začínajúcim slovom
reforma. Školstvo sa zatiaľ nejak zásadne nereformovalo a jedným z hlavných dôvodov je to,
že sa doňho neinvestuje. Druhým je priveľa nádob, do ktorých sa leje stále rovnaký obsah vody,
asi treba tých nádob mať menej. V školstve sú rôzne merateľné kritériá. Ak by bola 3 roky po
sebe nejaká cirkevná škola v Snine vynikajúca, zatvorí sa verejné gymnázium? Je proti. PSK je
samospráva a jej úlohou je zabezpečiť možnosť výberu pre žiaka, teda aby tam bolo verejné
gymnázium aj neštátna škola. Nemôže týmto smerom postupovať. Aj keď povedal, že dlhodobo
sú cirkevné školy na 1. mieste, má to svoje dôvody. Častokrát sa v SR meria výstup škôl, čo
nie je férové napr. voči školám so žiakmi z problematického prostredia. Nemeria sa pridaná
hodnota, teda ako sa žiak posunie z bodu A do bodu B za 4 roky. V nejakej základne škole
s deťmi, ktoré sa nevedia ešte ani poriadne obriadiť a sú zanedbané, ak ich učiteľky naučia
normálne jesť za stolom, tak ich naučili viac v porovnaní so školou z elitného prostredia. Preto
by sa veľmi neupol na merateľné kritériá. To všetko je len jedným z rozhodujúcich činiteľov,
ktorý môže vstupovať do debaty. Ak sa diskusia obmedzí len na odborné argumenty, tak bude
argument o nepočúvaní hlasov z okresu, ktoré môžu byť pre niekoho iracionálne a pre niekoho
racionálne. Ak slovenské školstvo v porovnaní napr. s nemeckým zaostáva, tak sa tu začne boj
o značky s tradíciami. Ak nejaká univerzita má 300-ročnú tradíciu, nemusí ešte znamenať, že
je výborná. Školstvo má pripravovať mladého človeka na uplatnenie v praxi. Realitou SR aj
PSK je, že vysoké percento mladých ľudí s vysvedčením nevie, čo tam má napísané. Pred
dvomi rokmi mu bývalá riaditeľka úradu práce povedala, že v okrese Prešov mali evidovaných
1 000 uchádzačov s vysvedčením o skončení nejakej odbornej školy, ale nevedeli sa podpísať.
Aj toto sú produkty. Niekto má výučný list a nevie sa podpísať pod dávku. Kto vydal to
vysvedčenie? Nehovorí, že je to prípad všetkých škôl v pôsobnosti PSK, ktorý má vynikajúce
špičkové školy. Je tu snaha nájsť cestu, aby napr. v Humennom bol využitý potenciál areálu
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s kapacitou 1 200 žiakov a teraz tam bude len 500 žiakov aj po zlúčení dvoch škôl do jednej. Je
mu veľmi ľúto, keď sa vo Vranove alebo niekde inde rozpráva, že sa racionalizuje len preto, že
to chce Furman a Damankoš. Ide o neférový spôsob diskusie. Je to pre klesajúci počet detí
a počty stoličiek v školách sú nadimenzované na generáciu štyridsiatnikov, ktorých bolo
100 000. Teraz je v ročníku 60 000 detí, v PSK ešte menej. Predseda PSK Majerský doplnil,
že budovy škôl v jednotlivých okresoch boli stavané pre 600 – 700 žiakov. Dnes ich tam je 200.
Budovy treba vykúriť, či tam je 200 alebo 700 žiakov. Deti rovnako vnímajú teplo aj chlad.
Náklady na prevádzku budov sú stále rovnaké, dokonca niekedy aj horšie, keďže budova
amortizovala za roky od jej vybudovania. To si častokrát nikto neuvedomuje. Poslanec Gašper
upozornil prítomných poslancov, že jeho meno je Pavol Gašper. Poslanec Šmilňák asi použil
nevhodné slovo materiál vo vzťahu k žiakom stredných škôl. Ospravedlňuje sa, ak sa to niekoho
dotklo, pretože žiaci sú prioritou, sú živé bytosti, ktoré potiahnu našu generáciu ďalej.
Poďakoval poslancovi Dupkalovi za upozornenie. Nemyslí si, že VÚC, poslanci alebo odbor
niečo krútia a motajú a nie je dostatok informácií. Ukázal prítomným publikáciu s názvom
„Kam po základnej, rozhodni sa“, ktorá vyšla nedávno. Odbor školstva pripravil publikáciu so
zhrnutím všetkých materiálov o školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, je aj online. Sú
tam kompletné fotky, čísla, informácie. Je to materiál, ktorým dostali neštátnych zriaďovateľov
do kolien, lebo takýto materiál nemajú pripravený. Deviataci základných škôl dostali toľko
informácií o školách v pôsobnosti PSK, koľko je treba. Okrem toho je spracovaný geografický
informačný systém, kde je podrobne opísaná každá škola. Odbor školstva krásne a dobrým
spôsobom spropagoval svoje stredné školy a ostatné samosprávne kraje to vôbec nemajú.
V najbližšom období dá PSK do škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti okolo 40 mil. eur. Treba sa
pozrieť, koľko bude dávať do Kežmarku a ďalších 5 okresov cez Svetovú banku, je to asi 30
mil. eur. PSK sa snaží dostať racionalizačnými opatreniami k maximálnemu zvýšeniu úrovne
každej školy. Neštátne školy, súkromné a cirkevné, nemajú na tieto verejné zdroje dosah. Keď
tento proces bude robiť PSK kvalitne, odrovná ich proste kvalitou. Sám to pociťuje, lebo pozná
obidve oblasti. Poďakoval odboru školstva, že takto kvalitne robí veci v prospech škôl VÚC.
Racionalizácia nechce napáliť žiadneho kolegu v Snine alebo primátora Vranova nad Topľou
a kdekoľvek. Jej zmyslom sú o 3 roky ešte lepšie školy, aby študenti dostali oveľa väčšie
hodnoty, prebrali po nás štafetu a robili to lepšie. Táto generácia je počtom omnoho slabšia. Je
v nej veľa detí z marginalizovaných skupín. PSK musí urobiť všetko pre fungovanie školstva.
Niekedy bude možno potrebné previesť aj nepopulárne kroky. Nie je celkom dobrý politik, lebo
tlačí odborne a niekedy mu unikajú súvislosti. Treba sa pozrieť aj do regiónov a počúvať hlasy
ľudí. Ale reálne je potrebné tieto školy nastaviť na úroveň produkcie kvality. Zatiaľ sa to nerobí,
len sa udržiava stav prežitia. To ale nemá byť zmyslom. Cieľom PSK má byť lepšie školstvo.
Je veľmi presvedčený, že dnešné predložené opatrenia tam smerujú. Poslanec Vook
pripomenul slová povedané v diskusii, že školy padli do kolien. Nevie ktoré, lebo zatiaľ padajú
verejné školy. Gymnázium v Snine má v grafe za rok 2018 žiakov 208 a v skutočnosti má 296.
Riaditeľka školy žiadala odbor školstva o predloženie správnych čísel poslancom PSK. Správne
čísla mu zaslala mailom až samotná riaditeľka školy. Nikto tu nerozpráva o racionalizácii, ale
všetci poslanci vedia, že školy v PSK sa musia racionalizovať, ale nielen verejné. PSK je
regulátorom všetkých škôl, čiže verejných, cirkevných aj súkromných. Bude to problém, ale
verejné školstvo musí byť normálne schopné a nielen likvidované. Poslanec Dupkala
poďakoval poslancovi Šmilňákovi za prejav hodný chlapa, keď si človek prizná chybu, ktorú
urobil. Prezrel si 4 internetové stránky, kde sú frazeologické slovníky, slovníky cudzích slov,
synoným atď. Slovo racionalizácia znamená takmer v každom prípade zdokonaľovanie ľudskej
činnosti, poprípade poznatky vedy, techniky, zavádzanie nových procesov. Poslanci pri
význame slova racionalizácia určite nenájdu ničenie, zanikanie, rušenie. Podľa slov poslanca
Bieľaka je optimalizácia proces dlhodobo trvajúci a určite sa procesy v školstve nedajú
zoptimalizovať za krátky čas. V diskusii bolo povedané, že okres Snina a iné okresy nebude
30

zastupiteľstvo v budúcnosti riešiť. Osobne si myslí, že aj k Snine sa bude nutné vrátiť, lebo aj
čas ukáže, že daný model školstva v okrese Snina nie je šanca udržať. Otázkou je správne
načasovanie vhodnosti optimalizácie, ktorá musí prebiehať aj v ostatných okresoch, lebo potom
celý proces stráca zmysel, keď sa niektoré okresy ani nedostanú k optimalizácii. Optimalizácia
nemusí znamenať ušetrené peniaze, čiže menej peňazí. Práve naopak. Optimalizácia má
znamenať, že tie zdroje treba lepšie efektívnejšie použiť v procese kvality vzdelávania. PSK
dnes dáva omnoho viac financií na oblasť školstva a tie, ktoré dáva, chce dať ešte efektívnejšie.
Nemožno hovoriť o ušetrených peniazoch ale tých, ktoré PSK naspäť vráti do tej istej školy,
toho istého okresu alebo školstva v rámci PSK. Ak sa tu dnes spochybňuje spôsob a proces
postupnej optimalizácie, tak si treba povedať, ako ho chce PSK urobiť inak. Nevraví, že všetko
sa urobilo dobre, veci sa menili a menia možno na poslednú chvíľu, aj keď podložené
potrebnými číslami a faktmi. Ak majú poslanci výhrady k samotnému procesu a spôsobu,
musia povedať, ako je to potrebné nastaviť inak v okresoch Snina a Humenné. Treba
pomenovať veci, ktoré im vadia a vrátiť sa k tomu. Nikto nepovedal, čo mu vadí. Zastupiteľstvo
si dalo na tieto okresy čas viac než rok. V júni 2019 prijalo uznesenie s tým, aby sa v určitých
okresoch za rok dotiahla racionalizácia. Po roku je tu ten istý stav ako predtým. Nie je viac
argumentov, nie sú iné riešenia. Ak sú zlé, treba navrhnúť iný spôsob. Výsledok môže byť aj
taký, že niečo netreba vôbec optimalizovať, lebo je to optimálne nastavené. Netvrdí, že každá
optimalizácia musí hneď priniesť výsledok a treba hneď niečo meniť, rušiť, spájať. Ale v
niektorých spomínaných okresoch je namieste riešiť lepšie nastavenie procesov v školstve.
Jeden rok nebol dostatočne využitý a možno sa stratil. Je otázne, či ďalší čas bude ešte potrebný.
Na Rade PSK zaznela poznámka k okresu Humenné a to k doplneniu uznesenia, kde bolo
konštatované, že ak je problém pri Humennom v otázke názvu školy a súčasná legislatíva
neumožňuje použiť názov OA a HA, uznesenie bude doplnené o bod, že akonáhle sa zmení
legislatíva v najbližšom období, zastupiteľstvo už dnes deklaruje určitý verejný záväzok
a verejnú odpoveď pre ľudí z okresu Humenné, že škola ponesie názov OA a HA. Ak je to teda
vec, kvôli ktorej by poslanci nemali zahlasovať za predložený návrh. Na takomto doplnení
uznesenia bola všeobecná zhoda. Legislatívny návrh je v podstate pripravený, mal by byť
prerokovaný v NR SR. Následne po jeho schválení môže PSK oficiálne zmeniť názov školy,
má čas do konca júna 2021. Poslanec Hopta pripomenul, že zastupiteľstvo dnes schválilo
uznesenie, ktorým sa v podstate vzdalo určitej časti svojich kompetencií v prospech predsedu
PSK. Kedysi malo zastupiteľstvo v kompetencii určovať počty tried a počty žiakov. Neskôr,
keď si SMER-SD myslel, že bude vládnuť dlhé roky, zmenil zákon a dal to do kompetencie
predsedom VÚC. Nechce predsedovi PSK túto kompetenciu brať, ale bol by veľmi rád, ak by
predseda PSK spolu s vedúcim odboru školstva na najbližšom rokovaní v októbri mohli aspoň
čiastočne a predbežne informovať poslancov o úmysle PSK s rozdelením počtu tried a žiakov.
Poprípade, aby sa k nemu mohli poslanci vyjadriť. Berie plne do úvahy, že nakoniec rozhodne
predseda PSK. Poslanec Hrabčák počul v tejto diskusii veľké množstvo informácií, z ktorých
každý mal svoju pravdu. Je treba povedať, že spomínanými investičnými akciami s prístupom
len verejného školstva - fondy EÚ bude PSK zvyšovať úroveň školstva, nie jeho kvalitu. To nie
je tá istá vec. Tým, že škola bude kvalitnejšia, bude mať vybavenie, učebne, bude fungovať
v efektívnom režime prevádzky, sa zvyšuje úroveň školstva a toho zariadenia, ale nie jeho
kvalita. Tá pozostáva hlavne zo značky, ktorú škola nesie. Na kvalitu bude mať vplyv hlavne
spôsob financovania. Pokiaľ bude školstvo stále naviazané na nejaký normatív a pre školu bude
zaujímavé mať 1 000 študentov bez ohľadu na ich výstupy, tak to tak bude. Je to na úrovni
stredného aj vysokého školstva. Pokiaľ financovanie školstva bude naviazané na normatív, teda
na hlavu žiaka, tak sa kvalita nepohne a PSK môže investovať do týchto škôl aj 30 – 40 mil.
eur, stále to bude súčasná úroveň a nepohnú sa ďalej. Počet vytvorených miest v školstve
v meste Prešov je 2 152 a počet deviatakov končiacich základné školy v Prešove je 1 298.
Evokuje to v ňom pocit, že v meste Prešov vedenie PSK centralizuje mestské školstvo na úkor
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periférií. V takomto prípade v podstate vykráda deviatakov našich regiónov. Rozvoj regiónov
nepôjde bez novej generácie študentov. Poslanec Damankoš reagoval na predrečníka tým, že
v okrese Prešov nikto nič nevykráda. Je to spádový región ako napr. okres Poprad. Mestá Prešov
a Poprad sú spádové regióny. Napr. v meste Prešov je stredná pedagogická škola, ktorá nie je
nikde inde. Najbližšia sa nachádza v Levoči. Je tu SZŠ a najbližšia je v Humennom. Sú tu aj
ďalšie typicky špecifické školy, ktoré nikde inde nie sú. Preto je chybný prepočet v niektorých
okresoch, keď napr. pri počte 300 deviatakov si mysleli, že všetci pôjdu na stredné školy
v rámci okresu. Nepôjdu, lebo niekto si dovolí byť študentom SOŠ hutníckej v Košiciach.
Niekto ho donúti, aby zostal v Prešove, alebo sa vybuduje táto škola v Prešove? Tieto mylné
a nesprávne informácie boli vypustené na verejnosť. Pri čítaní stratégie školstva bolo zistené,
že okresy Prešov a Poprad na seba viažu 2/3 obyvateľov tohto kraja. Musí sa s tým jednoducho
rátať. Poslankyňa Leščáková upozornila na úplne chybný výpočet okolitých okresov, kde nie
sú špecifické školy. Žiaci majú právo slobodne si vybrať. Normatívne financovanie absolútne
nepatrí na pôdu PSK, pretože o tom nemôže rozhodnúť a nevie to zmeniť. Zbytočne sa zdržiava
takými filozofickými úvahami alebo návrhmi, ktoré nepatria na Zastupiteľstvo PSK. Poslanec
Hačko poznamenal, že slová poslanca Hrabčáka sú práve jednou z najdôležitejších vecí, ktorá
dnes v diskusii zaznela. Je potrebné si uvedomiť rozdiel 2 000 žiakov v Prešove a v Snine sa
tlačí na riešenia, lebo tam chýbajú možno dve desiatky gymnazistov. Je to obrovský rozdiel,
ktorý sa málokto uvedomuje. Je to nespravodlivosť voči malým okresom. To, čo spomínal
poslanec Bieľak, malo byť od začiatku postavené ináč. PSK robí v kraji racionalizáciu, ale
v každom okrese. Všetkých odsúdi bez overenia si, či v niektorom okrese nie je fungujúce
školstvo, ktoré bude naďalej fungovať v súčasnom režime, ale za každú cenu všade láme
existujúci stav. To mu príde ako veľmi dobré uplatnenie hesla: „Rozdeľuje a panuj“. Teda
postaviť všetkých proti všetkým, aby sa došlo k nejakému cieľu. Poďakoval poslancovi
Hrabčákovi za veľmi dôležité číslo. Podľa slov poslanca Paľu je tu veľa emócií. Na Slovensku
už každý rozumie nielen politike a futbalu, ale aj školstvu. Ak sa táto dnešná diskusia
predvedená pred ľuďmi týka vzdelávania a kvality vzdelávania, je v poriadku. Myslí si ale, že
do éteru boli hodené mnohé čísla bez súvisu. Požiadal poslancov o ukončenie rozpravy a aby
sa každý rozhodol sám za seba, či chce kvalitnejšie školstvo v PSK. Tomu sa prispôsobia aj
tvrdé kroky, alebo PSK zostane stáť, nechá veci tak a bude prešľapovať na mieste. Poslankyňa
Sirková dodala, že v tejto dlhej diskusii padli dobré aj trochu skreslené názory. Pre ňu ako
ekonóma je dôležitý pri racionalizácii škôl prínos spojenia škôl pre PSK, teda úsporu
finančných prostriedkov na teple, elektrine, vode, mzdách atď. Napr. mzda riaditeľa v okresoch
Vranov nad Topľou a Snina nebude ušetrená, lebo riaditeľ nebude prepustený zo zamestnania.
Buď ostane ako zástupca riaditeľky alebo učiteľ. Ušetrí sa 300 - 400 eur mesačne? Všimla si
grafy s navýšením mzdových nákladov, odvodov. Udialo sa to v každej jednej škole, či je
v pôsobnosti PSK, cirkevná alebo súkromná, lebo vláda rozhodla o navýšení platov
pedagogických zamestnancov. Následne na to sa navýšili odvody. Ide o prenesený výkon
štátnej správy. Navýšením miezd dostal PSK refundované finančné prostriedky vyplývajúce
z navýšenia platov. Iné sú originálne kompetencie ako školské internáty, školské stravovacie
zariadenia a ďalšie inštitúcie. V prípade pedagogických zamestnancov a nepedagogických
zamestnancov školy (školník, upratovačka) jednoznačne prišli refundované prostriedky. Tie
školy sa zo všetkých síl snažia znížiť náklady na tovary a služby (vecná réžia). Zaujíma sa
o výsledok z procesu spájania škôl. V momentálnej situácii Snina ešte nepotrebuje
optimalizáciu. Keby potrebovala, už by poslanci tohto okresu prišli za vedením PSK a navrhli
riešenie. Poslanec Damankoš povedal, že treba počúvať ľudí z okresov zdola. Tak treba
počúvať celkom 3 petície podané na PSK v celkovom počte 31 600 hlasov za okres Snina
s počtom obyvateľov 36 123. Pri zvažovaní spájania škôl je veľmi dôležitá geografická poloha
a rozloženie obcí, vzdialenosť obcí od centra. Ak by PSK zrušil gymnázium v okrese Snina, tak
najbližšie gymnázium je v okrese Humenné. Žiaci z Novej Sedlice, Uliča, Strihoviec, Novej
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Roztoky majú zvládnuť cestu 70 km do Humenného a z Humenného 70 km denne a budú sa
kvalitne vzdelávať? Veď prídu domov úplne unavení. Treba brať do úvahy, aké sú rodiny
v okrese a výška miery nezamestnanosti. Či ide o rodičov, ktorí sú uchádzačmi o zamestnanie
s 2 – 3 deťmi a chcú dať dieťa vyštudovať, no nemajú z čoho zaplatiť internát. Treba brať do
úvahy všetky aspekty v rámci okresu. Predseda PSK hovoril o pomoci ľuďom, aby sa okres
rozvíjal. Ak chce PSK naozaj pomáhať, treba naozaj dobre rozmýšľať a rozobrať okres na
drobné. Čo všetko je tam možné a čo je nemožné. Okres Snina nemôže súperiť s cirkevným
gymnáziom, kde pri nástupe dostanú študenti notebooky. Predseda PSK Majerský požiadal
poslancov PSK o používanie vecných argumentov, lebo spomínaný argument nebol vecný.
PSK nechcel zrušiť žiadne gymnázium v Humennom ani Snine a to je vecný argument. Prečo
sa takto zavádzajú ľudia? Prečo si takto poslanci robia PR manažment pre seba? Kto chce zrušiť
gymnázium v Humennom alebo Snine? Nikto. PSK chce, aby bolo efektívnejšie, lepšie slúžilo
žiakom, učiteľom, rodičom. Nikto o zrušení týchto gymnázií nič nepovedal. Poslanec Vook
povedal, že treba rešpektovať vôľu občanov daných regiónov, ktoré majú svojich zástupcov
v krajskom parlamente. Každý má problémy, ktoré samozrejme treba riešiť. Istotne každý
z poslancov PSK dostal od p. Pčolu výzvu poslancov MsZ v Snine, ktorá je vecná. Predseda
PSK Majerský upozornil poslanca Vooka, že momentálne sa Snina nerieši. Poslanec Vook
pokračoval tým, že stále sa hovorí o racionalizácii. Ak chce PSK pokračovať v budúcnosti,
musí racionalizovať takým spôsobom, aby aj poslanci verili tomu, že sa bude racionalizovať
priamoúmerne v každom jednom kúte školstva, či je verejné, cirkevné alebo súkromné.
Poslanec Damankoš pripomenul dva predložené návrhy. Prvý sa týka Čaklova v okrese
Vranov nad Topľou a druhý Humenného. Na predchádzajúcom zasadnutí padol návrh
o predložení návrhu racionalizácie v troch okresoch a to Vranov nad Topľou, Snina, Humenné.
Preto prišiel návrh na Sninu. Absolútna väčšina poslancov hlasovala za predmetné uznesenie.
Predložený návrh bol zamietnutý. Z jeho pohľadu je uznesenie splnené, nevie, či k spokojnosti
alebo nespokojnosti. Príde mu to naozaj trochu scestné, keď sa permanentne otvárajú
myšlienkové konštrukcie, ktoré nie sú predmetom rokovania. Požiadal o uzatvorenie tejto
debaty a hlasovanie o predložených návrhoch, lebo sa nediskutuje o návrhu predloženom na
stole. Nikdy nikto nechcel zrušiť gymnázium v Snine a už vôbec nie v Humennom. Poslanec
Hrabčák reagoval na vystúpenie poslankyne Leščákovej. Spôsob zmeny financovania školstva
nie je v kompetencii PSK, preto požiadal poslancov NR SR sediacich v tomto zastupiteľstve,
aby tlmočili tieto problémy regiónov smerom do NR SR, majú na to štyri roky. Verí, že
tentokrát budú úspešní a spôsob financovania sa zmení tak, aby sa zmenila aj kvalita stredného
a následne vysokého školstva. Na vystúpenie poslanca Paľu reagoval tým, že diskusia
poslancov na tomto rokovaní je celkom regulérna. Kedy a kde sa majú poslanci stretnúť
a verejne diskutovať? Samotné rokovanie je v reálnom čase nejakým spôsobom streamované.
Občania majú právo vedieť, ako sa rokuje v danom regióne, ako ich zastupujú zástupcovia
a ako sa vyvíjajú ich myšlienkové pochody. Pokiaľ sa poslancom tu nechce sedieť a nudí ich
diskusia, nech sa zoberú a odídu preč, nikto ich tu nedrží.
Návrh na uznesenie (okres Vranov nad Topľou):
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
sc h vaľ uj e
návrh optimalizácie siete
stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny v sieti škôl a školských
zariadení SR v okrese Vranov nad Topľou takto:
a) vyradenie Spojenej školy, Čaklov 249 zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021
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b) vyradenie Školského internátu, Čaklov 249 ako súčasti Spojenej školy, Čaklov 249 zo siete
škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021
c) vyradenie Školskej jedálne, Čaklov 249 ako súčasti Spojenej školy, Čaklov 249 zo siete
škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021,
d) zaradenie Elokovaného pracoviska, Čaklov 249 ako súčasti Strednej odbornej školy, A.
Dubčeka 963/2, Vranov nad Topľou do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021.
Hlasovanie:
za: 27
proti: 11
zdržalo sa: 17
Návrh na uznesenie nebol schválený.
Návrh na uznesenie (okres Humenné):
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
sc h vaľ uj e
návrh optimalizácie siete
stredných škôl a školských zariadení SR a súvisiace zmeny v sieti škôl a školských
zariadení SR v okrese Humenné takto:
a) vyradenie Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné zo siete škôl a školských
zariadení SR k 31. 8. 2021
b) vyradenie Školského internátu, Štefánikova 28, Humenné ako súčasti Hotelovej akadémie,
Štefánikova 28, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021
c) vyradenie Školskej jedálne, Štefánikova 28, Humenné zo siete škôl a školských zariadení
SR k 31. 8. 2021
d) vyradenie Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné zo siete škôl a školských
zariadení SR k 31. 8. 2021
e) vyradenie Školskej jedálne, Komenského 1, Humenné ako súčasti Obchodnej akadémie,
Komenského 1, Humenné zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2021
f) zaradenie Spojenej školy, Komenského 1, Humenné s organizačnými zložkami Hotelová
akadémia a Obchodná akadémia do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021
g) zaradenie Školskej jedálne, Komenského 1, Humenné ako súčasti Spojenej školy,
Komenského 1, Humenné do siete škôl a školských zariadení SR od 1. 9. 2021.
Hlasovanie:
za: 26
proti: 6
zdržalo sa: 23
Návrh na uznesenie nebol schválený.

K bodu 9 – Návrh VZN PSK č. ../2020, ktorým sa zriaďuje Spojená
škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná
odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa;
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované
pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará
Ľubovňa: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že v kontexte
celého procesu je potrebné dokončiť zmenu pripravovanú s poslancami PSK za okres Stará
Ľubovňa a jednotlivými školami v Starej Ľubovni. Rozhodnutím ministerstva školstva zo dňa
20. 5. 2020 boli vyradené zo siete škôl a školských zariadení OA, SOŠ a ich súčasti a následne
bola do siete škôl zaradená SŠ s organizačnými zložkami SOŠ hotelových služieb a remesiel
a OA. Od 1. 9. 2020 prechádzajú práva a povinnosti zrušených škôl a školského zariadenia na
SŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. Nástupnícka organizácia prevezme do svojho účtovníctva
majetok, záväzky a rozdiel majetku a záväzkov zrušených organizácií k 1. 9. 2020. Práva a
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povinnosti v rámci pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť na SOŠ,
OA, v školskej jedálni a elokovanom pracovisku a iné právne vzťahy škôl prechádzajú od 1. 9.
2020 na SŠ. Jej riaditeľ je už poverený vykonávaním funkcie od 1. 9. 2020 do výberového
konania, ktoré sa uskutoční po kreovaní novej rady školy. V mene celého odboru školstva
poďakoval poslancom za okres Stará Ľubovňa za príkladný, konštruktívny prístup k otvorenej
komunikácii v rámci tejto problematiky. Zároveň aj chod celej činnosti a manažovanie bolo
bezproblémové. Na základe veľmi dobrej komunikácie poslancov PSK je tento návrh týmto
spôsobom nastavený. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča zastupiteľstvu schváliť
predložený návrh VZN PSK.
Diskusia:
Predseda PSK Majerský pripomenul prítomným, že predložené VZN PSK musí byť
schválené dostatočným počtom hlasov, teda aspoň 38 hlasmi. Podpredseda PSK Bizovský
vystúpil k tejto problematike už na Rade PSK, ale treba to povedať aj priamo na zasadnutí
zastupiteľstva. Je to asi najboľavejší problém, ktorý zastupiteľstvo už tretí rok rieši. Zažil to
v I. volebnom období pri riešení zdravotníctva, v II. volebnom období pri doriešení
zdravotníctva nebol poslancom PSK a nemyslí, si že zdravotníctvo sa doriešilo správne. Možno
to vyzerá schizofrenicky, že na jednej strane nepodporil okresy Humenné a Vranov nad Topľou,
resp. že sa zdržal. Videl zúfalosť, obavy a nedôveru v kroky, ktoré sa mali prijať. Sú tu učitelia,
poslanci sa jednoznačne vyjadrili proti, boli tu nejaké zmeny niečoho prijatého, potom sa niečo
znovu prijímalo. Osobne si zvážil, že asi nechá o tomto probléme rozhodnúť niekoho iného.
V okrese Stará Ľubovňa sa seriózne dohodli, má to svoje racio. Ide viac-menej o jeden malý
kampus v jednom areáli s dvoma školami. Druhá škola vznikla zo sýpky poľnohospodárskeho
učilišťa. Tu vidieť ako sa zmenil historický názov a dnes bude škola s hotelovými službami
a OA. V podvedomí toho regiónu bude stále „hnojárka“, čiže radšej zabudnúť na prvý
a pôvodný názov. Školy využívajú jednu jedáleň a areál. V budúcnosti by to ani nemalo svoje
racio, keď by PSK len do jednej školy vrazil veľké milióny cez Catching-up Regions.
V odbornej škole by deti behali po tartanovej dráhe a druhá škola by mala bežecké disciplíny
po asfaltových chodníkoch v areáli. Aj keď bojuje za tie školy, hlavne OA, niekedy sa hanbí,
ako ťažko sa napĺňa jedna trieda. Netvrdí, že je to zlý odbor a nemá využitie, ale detí s chuťou
študovať na stredných školách v tomto regióne niet a možno si niekedy hľadajú aj nejaké
výnosnejšie zamestnania, ktoré by im priniesli za menej práce viacej pláce. Má to svoje racio
aj pre druhú školu, lebo sa mu ťažko počúva o tom, že pedagogickí zamestnanci nerobia na celý
úväzok. Veľmi ho to mrzí vzhľadom na platy v školstve, z ktorých je ťažké vyžiť. Aby si
učitelia udržali školu, radšej prijmú aj čiastočné úväzky. Nebude to teraz špecifikovať. Dané
rozhodnutie má svoje racio a preto ho poslanci PSK za okres Stará Ľubovňa podporujú.
Nemyslí si, že optimalizáciou, racionalizáciou, spájaním by sa mali šetriť nejaké prostriedky.
V tomto areáli budú využívať všetky budovy, športoviská, možno opravené športoviská. Verí,
že nejakou racionalizáciou pracovných miest (5 učiteľov odchádza do starobného dôchodku)
a prirodzenou cestou by sa dal optimalizovať počet zamestnancov, ktorí by potom mohli mať
celé pracovné úväzky. Dúfa, že nenastane situácia, keď by sa študenti nevedeli podpísať, aj keď
SŠ má elokované pracovisko v Lomničke s neprispôsobivými obyvateľmi. Verí, že sa budú
vedieť podpísať a že to nebude nejaký zlý tovar. Tento problém nevyrieši len jednoduchá
racionalizácia. Treba pedagogický zbor motivovať, aby zvolil možno trochu iné spôsoby
výučby a možno dostal na svoju stranu deti, ktoré by spolupracovali a možno s väčšou radosťou
chodili do školy a nevyhľadávali iné činnosti počas trvania vyučovania. Je veľa argumentov,
prečo sa poslanci za okres Stará Ľubovňa rozhodli tento krok podporiť. Učitelia sú možno
nedôverčiví, ale časom prídu na to, že to nie je zlý krok a pre rodičov sa nič meniť nebude, lebo
školy sa nachádzajú v tom istom areáli. Požiadal zastupiteľstvo o podporu tohto kroku, lebo na
schválenie VZN je potrebná trojpätinová väčšina hlasov. Okres Stará Ľubovňa už chce
pokračovať ďalej a nechce sa traumatizovať v ďalšom období. Chce, aby hlavne kvalita štúdia,
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vzdelania, výučby stúpala hore a žiaci našli svoje uplatnenie v ďalšom štúdiu alebo na trhu
práce. Niekedy je problém s marginalizovaných skupín dostať žiakov na štúdium hlavne preto,
lebo v ich sídle vznikajú neštátne dvojročné školy, ktoré ich cez prázdniny ešte vedia presvedčiť
a motivovať, aby sa prihlásili na školu v mieste bydliska, lebo nebudú musieť cestovať. Keďže
funguje financovanie na hlavu žiaka, tieto školy sa majú dobre, ale výsledok štúdia detí je
častokrát zlý. Ešte raz požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého návrhu. Poslankyňa
Pleštinská chce podporiť podpredsedu PSK Bizovského, lebo sa teraz dostávajú do situácie, že
poslanci okresu Stará Ľubovňa menej bojovali alebo nebojovali za svoj okres. Ubezpečila
riaditeľku OA aj riaditeľa SOŠ, že bojujú a verí, že pilot pripravovaný v Starej Ľubovni bude
príkladom pre celý región. Možno teraz niekto odíde ako víťaz, niekto ako porazený. Verí, že
poslanci okresu Stará Ľubovňa odídu z tohto zasadnutia ako víťazi a ukážu, že sa dokážu
postarať o svoj okres, ktorý ani nepatrí medzi znevýhodnené a má rovnaké podmienky ako iné
a budú príkladom pre celý PSK. Poslanec Sokol je jedným zo štyroch poslancov PSK okresu
Stará Ľubovňa už 19. rok a pozná celú situáciu vývoja školstva v PSK. Nechce sa vyjadrovať
k určitým veciam, ale vyjadrí sa k Starej Ľubovni. Spomínaný kampus je ako stvorený pre tieto
dve školy v tomto areáli. OA niekedy sídlila v starej historickej budove na námestí v Starej
Ľubovni. Keď tam bol prvýkrát, videl triedu so študentmi, tmavú miestnosť bez okien. Z tejto
triedy a školy vyšli významní ľudia, ktorí dnes zastávajú vyššie funkcie a sú aj v NR SR. Za
celý systém a modernizáciu školy patrí vďaka PSK. Pôvodne si mysleli, že realizácia tohto
pilota prebehne až v budúcom roku, ale deje sa teraz. Chcel by usmerniť odbor školstva,
aby doriešil právne, účtovné, ekonomické veci, s ktorými treba pomôcť tejto novej škole.
Odbory Úradu PSK by mali byť naklonené tejto škole a pružne reagovať napr. na časové stresy
hneď od 1. 9. 2020. Požiadal o súčinnosť pri riešení týchto vecí a tiež treba venovať pozornosť
aj Elokovanému pracovisku v Lomničke. Boli tu spomínané veľké investície. Všetci veľmi
dobre poznajú demografické rozloženie budúcich ročníkov. Nedá sa porovnávať okres
Medzilaborce, kde bude o 10 rokov možno 62 detí napr. s obcami Jarovnice, Lomnička, ktoré
vysoko preskočia niektoré okresy. Realitou v Lomničke je asi 120 narodených detí ročne.
Smerovanie a venovanie týmto marginalizovaným skupinám bude veľmi potrebné. Požiadal
zastupiteľstvo o podporu predloženého návrhu VZN PSK. Predseda PSK Majerský
poznamenal, že Stará Ľubovňa bude dokončená a bude príkladom pre ostatných vo fungovaní
viacerých škôl v jednom areáli. Je škoda, že práve teraz nie sú v rokovacej miestnosti niektorí
poslanci. Potom by mohli ísť na exkurziu do Starej Ľubovne a vidieť, ako mohla vyzerať SŠ
v Humennom. Humenné je typickým príkladom vybudovania kampusu a ako by mohla vyzerať
škola 21. storočia, ktorá je zrekonštruovaná, má 700 – 800 žiakov, kde vznikne malé študentské
mestečko, lebo hneď cez cestu je gymnázium. To všetko mohlo byť v Humennom, ale chýbalo
pár hlasov. Po dokončení v Starej Ľubovni budú vidieť, o čo sa okradli a koľko času stratili,
lebo PSK chcel dobre študentom, rodičom, aj učiteľom. Čas ukáže, čo bolo správnym riešením.
Poďakoval odboru školstva za perfektne pripravený materiál a vyvinutú snahu pri príprave
predmetných uznesení počas uplynulých mesiacov. Poslankyňa Bujňáková poďakovala
poslancom PSK za okres Stará Ľubovňa, ktorí sa naozaj nebáli boľavého rezu, lebo kvalitu
a úroveň školy naozaj nerobí značka školy, ale kvalitní kvalifikovaní učitelia s plnými
úväzkami kvalitne ohodnotení, ktorí môžu odovzdávať svoje poznatky deťom našich rodičov
a žiakom PSK. Predseda PSK Majerský dodal, že niekde naozaj funguje komunikácia
a spolupráca je naozaj na vynikajúcej úrovni. Niekde sa stále všetko spochybňuje tým, čo chcú
a čo zase vymýšľajú. PSK nič nevymýšľa, chce len lepšie pre koncových užívateľov jeho
služieb. O nič iné nejde.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2)
písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie
Prešovského samosprávneho kraja č. 82/2020, ktorým sa zriaďuje Spojená škola,
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná škola
hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia,
Jarmočná 132, Stará Ľubovňa a Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť
Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa dňom 1. septembra 2020.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa:0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

Príloha tohto uznesenia:
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 82/2020, ktorým sa zriaďuje
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami
Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa;
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
a
Elokované pracovisko, Lomnička 150
ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa

Schválené:

24. augusta 2020 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 532/2020

Platnosť:

25. augusta 2020, dňom vyvesenia na úradnej tabuli

Účinnosť :

25. augusta 2020, t. j. dňom vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja
z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu
práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
č. 82/2020, ktorým sa zriaďuje
Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
s organizačnými zložkami Stredná odborná škola hotelových služieb a remesiel,
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa; Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa
a
Elokované pracovisko, Lomnička 150
ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 a § 11 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v
znení neskorších predpisov, v spojení s § 9, § 19, § 20 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 (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“ ) a v zmysle rozhodnutia Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2020/10759:2-A2130 zo dňa 20. 5. 2020 vydáva toto
všeobecne záväzné nariadenie:
Článok I.
Zriadenie školy a jej súčasti
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2020 spojením
Strednej odbornej školy hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a
Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa (ďalej len „právny predchodca“) v súlade
s § 20 zákona o štátnej správe v školstve:
• Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná
odborná škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa,
• Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako súčasť Spojenej školy, Jarmočná 108,
Stará Ľubovňa.
Článok II.
Spôsob vzniku školy a jej súčasti
(1) Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná odborná
škola hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Obchodná akadémia,
Jarmočná 132, Stará Ľubovňa (ďalej len „Spojená škola“) vzniká ako príspevková
organizácia v zmysle § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Súčasťou
Spojenej školy je Školská jedáleň, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa v súlade s § 20 ods. (8)
zákona o štátnej správe v školstve.
(2) Elokované pracovisko, Lomnička 150 sa zriaďuje ako súčasť Spojenej školy podľa § 19
ods. (7) zákona o štátnej správe v školstve viažuce sa na organizačnú zložku Strednú
odbornú školu hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa.
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Článok III.
Súvisiace práva a záväzky
(1) V zmysle § 20 ods. (7) zákona práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov
zamestnancov vykonávajúcich činnosť u právneho predchodcu a iné právne vzťahy
právneho predchodcu (napr. záväzky a pohľadávky) prechádzajú dňom 1. 9. 2020 na
Spojenú školu.
(2) V súlade s § 28 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších
predpisov
práva
a povinnosti
z pracovnoprávnych
vzťahov
zamestnancov
vykonávajúcich činnosť v Školskej jedálni, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa a Elokovaného
pracoviska, Lomnička 150 ako súčastí Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará
Ľubovňa a iné právne vzťahy prechádzajú dňom 1. 9. 2020 na Spojenú školu.
Článok IV.
Vecné a finančné vymedzenie majetku
(1) Na Spojenú školu prejde dňom 1. 9. 2020 všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný
majetok, ktorý bude v správe právneho predchodcu do dňa 31. 8. 2020.
(2) Vecné a finančné vymedzenie majetku Spojenej školy bude vyšpecifikované v zriaďovacej
listine Spojenej školy v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku.
Článok V.
Záverečné ustanovenie
(1) Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 82/2020 bolo
v súlade s § 11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 24. 8. 2020 uznesením
č. 532/2020.
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli
samosprávneho kraja.
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia z dôvodu naliehavého verejného
záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na Spojenú školu
v dostatočnom časovom predstihu.

V Prešove dňa 24. 8. 2020

v. r.
PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja
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K bodu 10 – Návrh optimalizácie činnosti kultúrnych organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Tento bod bol stiahnutý z programu

rokovania.

K bodu 11 – Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020
k predfinancovaniu
a spolufinancovaniu
mikroprojektu
Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku s názvom
„Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník“:

Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, informovala prítomných o dôvode
zmeny predmetného uznesenia, ktorým je žiadosť Podduklianskeho osvetového strediska vo
Svidníku vzhľadom na správnu klasifikáciu bežných a kapitálových výdavkov predmetného
schváleného mikroprojektu v rámci Výzvy Interreg Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Ide
o projekt Rozvoj turistického potenciálu powiatu Jaslo a okresu Svidník. V tomto prípade nejde
o zmenu finančných prostriedkov, ale len klasifikáciu bežných a kapitálových výdavkov, čiže
suma ostáva rovnaká.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu a doplnenie
uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 401/2020 zo dňa 10. 2. 2020 nasledovne:
vypúšťa sa pôvodný text:
1. predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu
Jaslo a okresu Svidník“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014
– 2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu v sume 25 237,27 eur, z toho bežné výdavky 22 767,27 eur
a kapitálové výdavky 2 470 eur.
2. spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume 1 328,27 eur, z toho bežné výdavky 1 198,27 eur a kapitálové
výdavky 130 eur.
3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
a nahrádza sa textom v znení:
1. predfinancovanie mikroprojektu Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku,
Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník s názvom „Rozvoj turistického potenciálu powiatu
Jaslo a okresu Svidník“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014
– 2020 z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie vo výške 95 % z celkových
oprávnených výdavkov projektu v sume 25 237,27 eur, z toho bežné výdavky 15 262,26 eur
a kapitálové výdavky 9 975 eur.
2. spolufinancovanie projektu uvedeného v bode 1. vo výške 5 % z celkových oprávnených
výdavkov projektu v sume 1 328,28 eur, z toho bežné výdavky 803,28 eur a kapitálové výdavky
525 eur.
3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.
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Hlasovanie:
za: 36
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa:0

K bodu 12 – Zmena Výzvy pre región: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca
odboru strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, uviedla, že po
aktuálnom hodnotení žiadostí v programe 4 – Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách
a paliatívnej zdravotnej starostlivosti je po formálnom, administratívnom a odbornom
hodnotení možné podporiť 7 žiadostí v celkovej výške zhruba 105 000 eur. Vzhľadom na voľné
finančné prostriedky je návrh presunu sumy 95 000 eur na program 3 – Podpora výstavby
a rekonštrukcie športovísk v PSK, kde dopyt najviac prevýšil ponuku alokovanej čiastky. Čiže
celková suma v programe 4 by sa zmenila z 1 mil. na 1 095 000 eur a celková suma v programe
3 by sa ponížila z 200 000 na 105 000 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. bodom 8.
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK s c h v a ľ u j e zmenu Výzvy pre región
2020 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 392/2020 dňa 10. 2. 2020 a uznesením
Zastupiteľstva PSK č. 467/2020 dňa 25. 5. 2020 k Výzve pre región na predkladanie
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov PSK. Vo Výzve pre región sa mení celková suma programov
v časti I. Charakteristika výzvy a programov, Program 3: Podpora výstavby a
rekonštrukcie športovísk v PSK a Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych
službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti nasledovne:
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK
Celková suma na program:
1 095 000 eur
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:
20 000 eur
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa: 200 000 eur
Miera spoluúčasti žiadateľa:
min. 50 % zo schválenej dotácie
Termín realizácie podporenej činnosti:
01. 01. 2020 – 31. 10. 2022
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej
starostlivosti
Celková suma na program:
105 000 eur
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa: 10 000 eur
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa: 20 000 eur
Miera spoluúčasti žiadateľa:
min. 50 % zo schválenej dotácie
Termín realizácie podporenej činnosti:
- pre podprogram 4.1:
01. 01. 2020 – 31. 10. 2022
- pre podprogram 4.2:
01. 01. 2020 – 31. 10. 2020
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
K bodu 13 – Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení –
Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu,
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program
4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej
starostlivosti: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja
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a projektového riadenia Úradu PSK, pripomenula, že v rámci rozpočtu PSK pre rok 2020 a
vyhlásenej výzvy bolo na tento účel vyčlenených 3 200 000 eur, z toho 1 000 000 eur pre
program 1 – Podpora cyklodopravy a cykloturizmu, 1 000 000 eur pre program 2 – Podpora
obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, 1 000 000 eur pre
program 3 – Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK a pre program 4 – Podpora
zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti 200 000 eur. Na
májovom zasadnutí zastupiteľstvo schválilo rozšírenie programu 1 – Podpora cyklodopravy
a cykloturizmu o oblasť cestovného ruchu a podpory pútnického turizmu, pričom sa nezmenil
názov programu v dôsledku kontinuálneho spracovania a e-formulára. Oblasť cestovného
ruchu a podpory pútnického turizmu nie je v súlade s kostrovou sieťou. Predmetom
predkladaného materiálu je návrh rozdelenia dotácií, ktoré splnili kritériá Výzvy pre región. Na
Úrad PSK bolo doručených 85 žiadostí, ktoré prešli formálnym hodnotením. Celková suma
týchto žiadostí bola 11 338 218,22 eur a požadovaná suma od PSK vo výške 4 753 936,63 eur.
Žiadosti boli formálne posúdené odborom strategického rozvoja a projektového riadenia
v súlade s podmienkami výzvy a VZN. Následne boli predmetom hodnotenia interných
a externých hodnotiteľov. Do odborného hodnotenia prešlo 73 žiadostí. Každá žiadosť bola
hodnotená 2 hodnotiteľmi a bodové hodnotenie žiadosti je výsledkom aritmetického priemeru
2 hodnotení. Predseda PSK menoval do pozície odborných hodnotiteľov pre program 1 – Ing.
S. Slivkovú, PhD., PhDr. Š. Migašovú, Mgr. M. Biľovú, pre program 3 – Mgr. J. Kredátusa,
PhD., Ing. M. Dzugasa, Mgr. S. Kolpaka, Mgr. V. Lukáča a pre program 4 – Mgr. V. Gumana,
M. Rakoša. Jednotlivé hodnotiace komisie odporúčajú podporiť predložené a hodnotené
žiadosti o poskytnutie dotácie uvedené v prílohe č. 1 materiálu.
Diskusia:
Poslanec Bieľak dal do pozornosti nevyčerpaných 95 000 eur z programu Podpora zvýšenia
kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Sociálne zariadenia
v pôsobnosti PSK nemali až taký veľký záujem o vyčerpanie sumy 200 000 eur, čo vôbec
nebola veľká suma. Čerpá sa len 105 000 eur. Nastavené podmienky sú pre zariadenia možno
tvrdé, ale aj pre ostatné, ktoré sa vôbec nemohli uchádzať o tieto zdroje. Je vecou diskusie
budúcej výzvy, či oblasť sociálnych služieb nepodporiť inak, možno s iným spolufinancovaním
alebo s vytvorením priestoru aj pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Poslanci
dostali návrh odborne zložených komisií, ktoré posudzovali všetky žiadosti. Na úrovni
predsedov poslaneckých klubov aj Rady PSK sa zhodli, že v budúcnosti sa bude ešte väčší
dôraz klásť na určité regionálne, územné či teritoriálne rozdelenie dotácií. Svojím spôsobom sa
každému okresu ujdú určité zdroje, ale možno proporcionálnosť nie je ideálna a nikdy sa ju
nepodarí úplne dosiahnuť, ale vždy je priestor vylepšovať proces hodnotenia a posudzovania.
V budúcnosti by bolo dobré schvaľovať výzvu skôr, pre budúci rok možno už v decembri tohto
roka alebo vo februári budúceho roka, vzhľadom na väčší priestor pre samotných poslancov na
posúdenie všetkých projektov za daný okres a možnosť presunov a zmien. V budúcnosti bude
na to dostatočný časový priestor vytvorený schvaľovaním Výzvy pre región už koncom roka
pre budúci rok. Spočiatku bol program 1 zameraný na kostrovú sieť cyklotrás schválených PSK.
V zozname odporúčaných projektov sú aj cyklotrasy, ktoré nie sú v kostrovej sieti a splnili
podmienky, lebo sa uchádzali o dotáciu v rámci opatrenia cestovného ruchu. To bolo doplnené
zastupiteľstvom na májovom zasadnutí. Tým pádom sa žiadatelia uchádzali o dotáciu na
cyklotrasy aj menšieho regionálneho významu. Niektorí žiadatelia paradoxne nie sú v kostrovej
sieti ale vďaka cyklodoprave a cykloturistike, ktoré sú súčasťou cestovného ruchu, sa objavia
medzi projektmi. Podal vysvetlenie, aby nevznikli nejaké dezinformácie a spochybňovania. Po
diskusii a zhode predsedov poslaneckých klubov vznikol spoločný pozmeňovací návrh
rozpustenia sumy 95 000 eur nasledovne: 1) Žiadateľovi mesto Hanušovce nad Topľou na
multifunkčnú ľadovú plochu schváliť dotáciu vo výške 40 000 eur. Pôvodný návrh bol nula, mal
dostatočný počet bodov, ale už sa mu neušli zdroje. Ďalším 5 žiadateľom je návrh zvýšiť
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navrhnuté sumy z dôvodu, že tieto projekty by boli ťažko realizovateľné bez vyššej podpory.
Pôvodné navrhované sumy boli pre nich nízke, aj keď navýšenie nie je zase také zásadné. 2)
Žiadateľovi Prešovská univerzita v Prešove na rekonštrukciu Športovej haly, II. etapa, schváliť
navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na cieľovú sumu 40 000 eur; 3) Žiadateľovi
Levoča Nordic Centrum - Modernizácia areálu pre bežecké lyžovanie a biatlon schváliť
navýšenie navrhovanej dotácie o 5 000 eur na novú sumu 25 000 eur, čiže z pôvodnej sumy
20 000 eur na 25 000 eur; 4) Žiadateľovi mesto Spišská Belá – Modernizácia atletickej dráhy
v športovom areáli v Spišskej Belej schváliť navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na
novú sumu 30 000 eur, z pôvodných 20 000 eur na 30 000 eur; 5) Žiadateľovi mesto Bardejov
– vybudovanie športového zariadenia v Bardejove - Dlhá Lúka schváliť navýšenie navrhovanej
dotácie o 10 000 eur na novú sumu 30 000 eur, z pôvodnej sumy 20 000 eur na 30 000 eur; 6)
Žiadateľovi obec Záborské – Športové centrum Záborské schváliť navýšenie navrhovanej
dotácie o 20 000 eur na novú sumu 50 000 eur, z pôvodnej sumy 30 000 eur na 50 000 eur.
Tento pozmeňovací návrh predložil písomne predsedovi PSK. Podľa slov poslanca Gašpera
by bolo dobré proporcionálne rozdeľovanie dotácií. Nechce tým nijako spochybniť rozhodnutie
hodnotiacich komisií. Vzhľadom na počet poslancov dostal okres Poprad približne 40 %
a možno menej dotácií, než koľko by si proporcionálne zasluhoval. Pričom boli podané žiadosti
o dotáciu na 2 veľmi významné projekty, ktoré dostali hodnotenie zhruba 58 % s navrhovanou
dotáciou nula. Ide o športoviská vo Vysokých Tatrách. Mesto Vysoké Tatry je extrémne
exponované miesto aj pre turistov a na športovom štadióne vo Svite športuje polovica okresu.
Nepozná prístup hodnotiacich komisií, ale poslanci za okres Poprad to pociťujú ako veľkú
krivdu. Poslankyňa Schlosserová poznamenala, že členov komisie sociálnej aj tohto roku
zaskočilo, že sa zvýšili peniaze v sociálnej oblasti, ktorá neustále potrebuje finančnú podporu
na skvalitnenie služieb aj paliatívnej zdravotnej starostlivosti. Na zasadnutí komisie dňa 4. 8.
2020 dôkladne zanalyzovali celý materiál a sformulovali uznesenie, ktoré odovzdala aj na Rade
PSK, ktorým žiadajú predsedu PSK, Radu PSK a poslanecké kluby o iniciovanie zmeny VZN
PSK o poskytovaní dotácií z príjmov PSK v programe sociálne služby tak, aby
spolufinancovanie bolo vo výške 30 % pre žiadateľov a 70 % zo strany PSK. Jednoducho veľa
zariadení si nemôže dovoliť uchádzať sa o dotáciu, preto mnohé vypadli. Malo by to platiť aj
pre zariadenia s pobytovou formou, aj zariadenia sociálnych služieb, ktoré nie sú
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Poslankyňa Heredošová vyjadrila sklamanie k avízovanej
minuloročnej informácii o prerozdeľovaní týchto financií viac s prihliadnutím na jednotlivé
okresy a s väčšou spoluprácou poslancov, ktorá nebola naplnená. Je toho názoru, že proporčné
rozdelenie financií do všetkých okresov má svoje opodstatnenie. Verí, že v budúcom roku PSK
k takému rozdeľovaniu pristúpi a poslanci jednotlivých okresov sa budú môcť spolupodieľať
na rozhodovaní o smerovaní financií. Poslanec Hrabčák sa spýtal na normálnu obedňajšiu
prestávku, aby sa poslanci normálne slušne najedli a mohli dôstojne pokračovať ďalej
v rokovaní. Už tretí rok zastupiteľstvo rokuje v kuse 5 – 6 hodín. Poslanci odchádzajú preč, sú
nervózni, rokovanie nemá úroveň a dôstojnosť. Sú ľudia, nie stroje. Možno by bolo dobré mať
rozdelené rokovanie na dve časti, v strede s obedom, aby mohli normálne rokovať. Poslanci sú
rôzneho vekového spektra a niekto môže mať z takýchto páuz medzi jedlami problém, napr.
diabetici a pod. Požiadal podpredsedu PSK J. Lukáča, aby o tom pouvažoval. Podpredseda
PSK J. Lukáč poďakoval za podnet. Pokračoval tým, že v NR SR pred rokovaním prebieha
grémium. Je podobné ako stretnutie predsedov poslaneckých klubov Zastupiteľstva PSK. Tam
sa dohodne priebeh rokovania. Ak niekto z predsedov poslaneckých klubov prednesie túto
požiadavku pred najbližším rokovaním Zastupiteľstva PSK, je možné o tom diskutovať, ale
o prestávke sa bude vedieť už pred samotným rokovaním, teda s určením presného času. Nevidí
v tom žiadny problém. Poslanec Jánošík podporuje slová poslanca Bieľaka spolu
s predloženým návrhom, ktorý prediskutoval poslanecký klub. Veci spomínané v diskusii
minulý rok prvýkrát navrhoval pri schvaľovaní niečoho podobného. Druhýkrát to navrhoval pri
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schvaľovaní výzvy. Tretíkrát to navrhuje teraz, aby sa v budúcom roku použilo spravodlivejšie
proporcionálne rozdelenie do jednotlivých okresov PSK. Keď sa poslanci vedia dohodnúť na
cestách, dotáciách, dohodnú sa aj pri takejto výzve. Poslanec Kocák pripomenul hodnotenie
každej žiadosti dvomi hodnotiteľmi a bodové hodnotenie ako výsledok aritmetického priemeru
dvoch hodnotení. V predloženom materiáli sú uvedení pri programe 1 traja ľudia, pri programe
4 dokonca štyria ľudia a hovorí sa o dvoch hodnotiteľoch, ktorí dávajú aritmetický priemer.
Predpokladá základ bodového hodnotenia 100 %. Projekty v programe 1 sú od 99 % – 60 %,
v programe 3 od 94 % – 62 %, v programe 4 od 97,5 % - 62,5 %. Chápe podporu projektov nad
60 % smerom hore. Keď má projekt 99 %, tak podľa neho by priamoúmerne mal získať takmer
100 % z požadovanej dotácie. Keď má projekt 75 %, kde odborní hodnotitelia zvážili nejaké
chyby a nedopracovanie, mal by dostať ¾ alebo byť proporčne k odbornému hodnoteniu
finančne vyhodnotený. Nie je možné, že projekt, ktorý získal 98 % - 99 % má dotáciu 50 040
eur a projekt so 60 bodmi zo 100 získa 24 000 – 25 000 eur. Je to preňho nepochopiteľné.
Komisia potom nemusí projekty bodovať ale rozhodnúť, že to tak má byť. Proporčne to nie je
správne. Alebo treba určiť model tak, že podľa počtu získaných bodov je rozdeľovanie financií
proporčné. Keď bol projekt fantastický a kvalitne pripravený, tak by mal dostať takmer 100 %nú požadovanú dotáciu. To je jeho podnet. Verí, že sa tým bude príslušný odbor zaoberať
a v budúcnosti naozaj bude prebiehať takéto rozdeľovanie. Chcel zodpovedať otázku dvoch
hodnotiteľov, keď pri programoch sú uvedení traja, štyria. PaedDr. Slivková, PhD.,
odpovedala, že aritmetický priemer bol tým pádom vlastne z troch a štyroch. Podľa názoru
poslanca Šmilňáka sa poslanci dostávajú do rozporu. Buď chcú dostať peniaze do regiónov
proporčne podľa počtu poslancov napr. 50 000 eur na poslanca x počet poslancov, alebo dajú
väčšiu váhu hodnotiacej tabuľke a podľa nej sa budú prideľovať body jednotlivým projektom,
ale potom už nedosiahnu proporciu týkajúcu sa okresov. Úplná rovnováha sa nedá dosiahnuť.
Dôležitý je konsenzus čo možno najväčšieho počtu poslancov. Ak sa jeden rok príliš pridá
jednému okresu a niektorému menej, treba to brať do úvahy pri rozdeľovaní v najbližšom roku.
Týmto spôsobom by sa dala tá spravodlivosť dolepiť. Poslanec Gašper podporil predrečníka.
Najjednoduchším spôsobom by bola aplikácia hodnotenia ako pri Mikroregióne. Nech Úrad
PSK rozhodne o splnení požiadaviek a podmienok výzvy, poslancom sa predloží určená suma
na okres so zoznamom projektov spĺňajúcich podmienky a poslanci za okres rozhodnú
a schvália pridelené dotácie. Poslanec Kocák súhlasí s poslancom Šmilňákom, ale
proporcionalita ešte nie je dohodnutá. Zatiaľ sa o nej len rozpráva. Vychádzal z kvality
projektu. Podľa jeho názoru by to mala byť v budúcnosti aj kombinácia kvality projektu
s kombináciou proporcionality jednotlivých regiónov. Môže sa stať, že v niektorých regiónoch
projekty neprejdú. Zvyšné peniaze by sa potom mali prerozdeliť na dynamickejší a šikovnejší
okres, ktorý predložil viac dobrých projektov.
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Bieľakom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje pozmeňovací návrh poslanca
Bieľaka na zmenu prílohy č. 1 s prerozdelením finančných prostriedkov presunutých
z programu 4 do programu 3 vo výške 95 000 eur nasledovne:
1. žiadateľovi mesto Hanušovce nad Topľou – Multifunkčná ľadová plocha – schválenie
dotácie vo výške 40 000 eur
2. žiadateľovi Prešovská univerzita v Prešove – Rekonštrukcia Športovej haly, II. etapa –
navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú sumu 40 000 eur
3. žiadateľovi Levoča Nordic Centrum - Modernizácia areálu pre bežecké lyžovanie a biatlon
– navýšenie navrhovanej dotácie o 5 000 eur na novú sumu 25 000 eur
4. žiadateľovi mesto Spišská Belá – Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli
v Spišskej Belej – navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú sumu 30 000 eur
5. žiadateľovi mesto Bardejov – Vybudovanie športového zariadenia v Bardejove - Dlhá Lúka
- navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú sumu 30 000 eur
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6. žiadateľovi obec Záborské – Športové centrum Záborské – navýšenie navrhovanej dotácie
o 20 000 eur na novú sumu 50 000 eur.
Hlasovanie:
za: 37
Pozmeňovací návrh bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 2

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 v súlade so zverejnenou Výzvou PSK –
Výzvou pre región s c h v a ľ u j e rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK v zmysle prílohy
tohto uznesenia s prerozdelením finančných prostriedkov presunutých z programu 4 do
programu 3 vo výške 95 000 eur podľa schváleného pozmeňovacieho návrhu poslanca JUDr.
Bieľaka nasledovne:
1. žiadateľovi mesto Hanušovce nad Topľou – Multifunkčná ľadová plocha – schválenie
dotácie vo výške 40 000 eur
2. žiadateľovi Prešovská univerzita v Prešove – Rekonštrukcia Športovej haly, II. etapa –
navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú sumu 40 000 eur
3. žiadateľovi Levoča Nordic Centrum - Modernizácia areálu pre bežecké lyžovanie a biatlon
– navýšenie navrhovanej dotácie o 5 000 eur na novú sumu 25 000 eur
4. žiadateľovi mesto Spišská Belá – Modernizácia atletickej dráhy v športovom areáli
v Spišskej Belej – navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú sumu 30 000 eur
5. žiadateľovi mesto Bardejov – Vybudovanie športového zariadenia v Bardejove - Dlhá Lúka
- navýšenie navrhovanej dotácie o 10 000 eur na novú sumu 30 000 eur
6. žiadateľovi obec Záborské – Športové centrum Záborské – navýšenie navrhovanej dotácie
o 20 000 eur na novú sumu 50 000 eur.
Hlasovanie:
za:42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

Príloha tohto uznesenia:
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K bodu

14

–

Schválenie predloženia žiadosti o NFP
a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt v rámci
výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru

strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, informovala prítomných
o pokračovaní iniciatívy Catching-up Regions Initiative a spolupráci s Európskou komisiou
a Svetovou bankou na niektorých komponentoch. Predložená žiadosť o NFP sa týka
komponentu školstva - podpora duálneho školstva a pripravuje sa v rámci IROP s predložením
pravdepodobne do 15. 10. 2020. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, komisia
školstva, mládeže, TV a športu a komisia finančná odporúčajú schváliť žiadosť o NFP pre
dopytovo-orientovaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej
a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“ pre vyhlásenú výzvu v rámci
IROP, prioritná os 2. – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, špecifický
cieľ 2.2.3 – Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní. Ide
o výdavky orientované na stavbu, materiálno-technické vybavenie a mzdové výdavky ako
nepriame výdavky z daného projektu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej,
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2SC223-2020-57 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 268 163,76 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.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom
v bode A.1. z rozpočtu kraja.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 15 – Predĺženie platnosti aktuálneho Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020:
PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia
Úradu PSK, uviedla, že táto podmienka vyplýva zo zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore
regionálneho rozvoja. Pôvodný PHSR je platný do konca roka 2020. Týmto žiada
zastupiteľstvo o jeho predĺženie na najbližšie dva roky. Zdôvodnila to tým, že PSK aj ostatné
samosprávne kraje sa zapojili do projektu efektívnej verejnej správy cez ministerstvo vnútra
s názvom SMART PSK – kvalitnejšia budúcnosť, kde je dokument PHSR v podstate povinnou
aktivitou. Všetky tieto projekty majú časové omeškanie. Druhým dôvodom je nová metodika
k PHSR schválená vo februári tohto roka a návrh PSK dávaný do projektu SMART bol
pripravovaný ešte v minulom roku, čiže je tam istý metodický nesúlad. Tretím dôvodom je to,
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že nové zriadené ministerstvo mení celú metodiku, kde Metodika tvorby integrovanej územnej
stratégie (IUS) je v súčasnosti súčasťou PHSR, čiže to bude väčší komplexnejší dokument. Za
prípravu a schválenie aktualizácie PHSR bude zodpovedná rada partnerstva. V piatok sa vrátila
zo služobnej cesty na ministerstve týkajúcej sa aktualizácie ohľadom rady partnerstva. Odbor
sa v najbližšom čase bude intenzívne zaoberať zriadením rady partnerstva a jej tematickými
skupinami vzhľadom na aktuálne informácie. Na prípravu sú potrebné asi dva týždne, potom
bude prezentovaná vedeniu PSK a následne sa bude pokračovať v ďalších krokoch.
Podmienkou je rozdelenie PSK na tri strategicko-plánovacie regióny. Sú predpripravené, budú
predmetom nasledujúceho zasadnutia zastupiteľstva. Strategicko-plánovací región potrebuje
PHSR. Jednotlivé obce už nebudú musieť vynakladať svoje prostriedky na tvorbu samostatného
PHSR. Koncepčne to má svoje opodstatnenie aj logiku. Požiadala zastupiteľstvo o predĺženie
platnosti PHSR o 24 mesiacov. Na prípravu PHSR po verejnom obstarávaní bude potrebných
zhruba 15 mesiacov.
Diskusia:
Poslanec Ferenčák poukázal na nové programové obdobie, ktoré má byť položené práve na
PHSR schváleného zastupiteľstvom kraja. Týka sa to všetkých krajov. Samotné PHSR má
vychádzať z IUS a malo by vzniknúť v regiónoch. Rady partnerstva majú byť kreované
v termíne do konca septembra – októbra. Je dôležité, ako budú vyzerať. Potom sú rôzne
koordinačné orgány samotnej rady, tie by mali schvaľovať jednotlivé projekty, ktoré budú
musieť byť súčasťou PHSR. Treba si overiť, či termín presunu súčasného PHSR o dva roky je
dobrý, lebo neobsahuje územné stratégie jednotlivých obcí, miest a regiónov. PSK by bol
nútený dávať a schvaľovať projekty, ktoré sú v terajšom PHSR. Treba to veľmi striktne
ustrážiť. Poslancom PSK z jednotlivých regiónov dal na vedomie, aby tieto regióny už
pracovali na územných stratégiách jednotlivých regiónov (IUS). Rozdelenie kraja na tri oblasti
je v poriadku, ale sú ešte samotné dominantné mestá alebo kombinácie miest, ktoré by mali
spracovať samotné IUS. Obce a mestá, ktoré majú jednotlivo tento rozvoj zabezpečiť, by mali
byť vyzvané a mala by im byť poskytnutá maximálna súčinnosť kraja, aby sa už jednotlivé
územné stratégie mohli tvoriť. Obáva sa, aby sa potom nezobralo terajšie PHSR, ktoré
neobsahuje strašne veľa projektov, ktoré majú byť v tom území robené. Potom by bolo PSK
úplne znemožnené zabezpečenie rovnomerného rozvoja kraja v najbližších 9 rokoch. Opravil
sa, že to bude do roku 2030. PHSR je veľmi dôležitý dokument a PSK musí začať veľmi skoro
pracovať. Veľmi dôležité je začať kreovať rady a ich koordinačné rady.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e predĺženie platnosti
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2014 – 2020 do 31.
decembra 2022.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 16 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej
štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do
projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“:
PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového riadenia
Úradu PSK, uviedla, že predmetom tohto bodu je jeden z komponentov Catching-up Regions
s technickým názvom „Poloniny trail“. Je to komplexný projekt pre podporu rozvoja daného
regiónu či už malých a stredných podnikateľov, cyklotrás a základnej infraštruktúry. Tento bod
sa konkrétne dotýka projektovej dokumentácie, kde dochádza k navýšeniu predpokladaného
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nákladu z 300 000 eur na 600 000 eur. Tým pádom sa zvyšuje aj 5 %-ná miera
spolufinancovania z 15 000 eur na 30 000 eur. Keďže bol opis predmetu zákazky priebežne
dopĺňaný tímom PSK až do júla, hodnota potenciálnej projektovej dokumentácie sa mohla
zvyšovať o ďalšie časti, ako sú napr. geometrické plány ako podklad pre majetkovoprávne
vysporiadanie, ktoré je potrebné mať už v tejto dokumentácii a nie v ďalšej samostatnej
objednávke alebo zmluve. V predchádzajúcich týždňoch bol vykonaný prieskum trhu. Z troch
uchádzačov zareagovali dvaja. Predpokladaná hodnota zákazky predstavuje 580 886 eur.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák chcel vedieť, či suma 600 000 eur môže byť považovaná za konečnú a
nebude potrebné platiť za ďalšie projektové štúdie a dokumentácie. Je to vlastne suma, ktorou
bude zaplatená technická štúdia, nejaký projekt na územné, stavebné práce, realizačný projekt,
čiže všetky tieto náklady sú zahrnuté v tejto sume, alebo si táto aktivita bude vyžadovať ďalšie
dofinancovanie? 600 000 eur je šialená suma, nebude to komentovať. Uvidí, ako bude
prebiehať samotná príprava. Ak táto suma bude obsahovať všetky tieto stupne prípravy
projektovej dokumentácie až na stavebné povolenie prípadne realizačný projekt, bude to fajn,
lebo celková potrebná alokácia zdrojov nielen pri príprave ale hlavne v realizačnej fáze je viac
ako 16 mil. eur. Opýtal sa predkladateľky materiálu, či je plánovaná nejaká výzva potom na
prefinancovanie mimo rozpočtu PSK, teda výzva na dofinancovanie už konkrétnych
investičných aktivít v oblasti Poloniny, lebo 16 mil. eur je vysoká čiastka a zaťažila by rozpočet
PSK. Nehovoriac o tom, že 16 mil. eur je jedna časť + DPH + 1,5 mil. + DPH na ďalšie aktivity
ako sú vyhliadkové veže, parkoviská, odpočívadlá a pod. Čiže chcel vedieť, či 600 000 eur je
konečná suma a viac sa ňou zastupiteľstvo nebude zaoberať a akým spôsobom budú
financované už tie prvé aktivity, teda samotná realizácia chodníka, aby to neostalo vo fáze
projekčnej alebo prípravnej. PaedDr. Slivková, PhD., pevne verí, že uvedená suma zostane.
K refundácii nákladov spojených s budovaním tohto komponentu dodala, že po rokovaniach na
3 ministerstvách bolo PSK prisľúbené, že v najbližších mesiacoch najneskôr v januári –
februári budú vyhlásené výzvy špeciálne pre tento komponent. Verí, že táto projektová
dokumentácia bude refundovaná.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja m e n í a d o p ĺ ň a uznesenie
Zastupiteľstva PSK č. 440/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k schváleniu financovania technickej
štúdie vrátane projektovej dokumentácie potrebnej pre vstup do projektu „Dobudovanie
cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ nasledovne:
v bodoch B.2. a B.3. sa vypúšťa pôvodný text:
B.2. financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky
Poloniny trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 300 000 eur, ktorý bude
oprávneným výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry
Poloniny trail“. Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy
Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky
rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy Catching-up Regions II. implementovanej
na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou.
B.3. predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B.2.
s predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
v sume 15 000 eur (typ výdavkov: kapitálové).
a nahrádza sa textom v tomto znení:
B.2. financovanie technickej štúdie vrátane projektovej dokumentácie pre zvyšné úseky
Poloniny trail s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 600 000 eur, ktorý bude
oprávneným výdavkom v rámci pripravovaného projektu „Dobudovanie cykloinfraštruktúry
Poloniny trail“. Projekt bude predkladaný v rámci pripravovanej Špeciálnej výzvy
Integrovaného regionálneho operačného programu pre Komponent: Zvýšenie dynamiky
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rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy Catching-up Regions II. realizovanej na
úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou.
B.3. predpokladané spolufinancovanie technickej štúdie uvedenej v bode B.2.
s predpokladanou výškou spolufinancovania vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
v sume 30 000 eur (typ výdavkov: kapitálové).
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17 – Informatívna správa o stave prímestskej
autobusovej dopravy počas mimoriadnej situácie spôsobenej
vírusom COVID-19: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK,
pripomenul, že ústredný krízový štáb prijal 12. 3. 2020 rozhodnutie účinné od 13. 3. 2020
o obmedzení vnútroštátnej dopravy. Toto nariadenie bolo záväzné aj pre obce a samosprávne
kraje. Je potrebné všimnúť si údaje týkajúce sa I. polroka 2019 a 2020 a to pokles prepravených
osôb takmer o 4,2 mil., tržieb o 2 mil. eur a dopravných výkonov o takmer 1 mil. kilometrov.
Výpadky tržieb predstavovali od marca do júna 1,9 mil. eur a vynaložené prostriedky pre
potreby OOPP 200 000 eur pre dopravcov. Od začiatku pandémie COVID-19 je výstižnejšie
porovnanie z II. kvartálu 2019 a 2020, kde pokles prepravených osôb predstavoval 3,4 mil.
osôb, tržieb o 1,7 mil. eur a dopravných výkonov o takmer 1,3 mil. kilometrov. Zníženie
jazdného výkonu nemohlo byť priamoúmerné znižovaniu počtu prepravených cestujúcich
z dôvodu zabezpečenia minimálnej dopravnej obslužnosti.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
informatívnu správu o stave prímestskej autobusovej dopravy počas mimoriadnej
situácie spôsobenej vírusom COVID-19.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 18 – Pripravované aktivity a projekty IDS Východ do
januára 2021: Ing. Škorupa, PhD., konateľ IDS Východ, s. r. o., prezentoval aktivity
tejto spoločnosti a organizátora integrovanej dopravy pre región východného Slovenska na
najbližšie obdobie. Začiatkom augusta 2020 bola založená Slovenská asociácia organizátorov
verejnej dopravy. Je to záujmové združenie organizátorov IDS na Slovensku s cieľom
vzájomnej výmeny skúseností s nastavovaním systému verejnej dopravy tak, aby bola
kompatibilná aj v medziregionálnom rozmere a zmysle spoločného postupu voči ministerstvu
dopravy týkajúceho sa prípravy legislatívnych návrhov najmä vo vzťahu k avízovanému
zákonu o verejnej doprave, ktorý je cieľom novej vlády. Jednou z príloh Prepravného poriadku
IDS Východ je jednotná dopravná karta. Samotný prepravný poriadok je základom každého
integrovaného dopravného systému. Bol prerokovaný s odbormi dopravy a zmluvnými
prepravcami PSK a KSK, Železničnou spoločnosťou Slovensko, mestami Prešov a Košice,
dopravnými podnikmi Prešova a Košíc. Momentálne je už len na dopravcoch, aby nimi
odsúhlasený návrh aj implementovali v praxi, keďže zatiaľ to legislatíva neumožňuje
dopravcom nariadiť. Návrh jednotnej dopravnej karty umožňuje zavedenie nových produktov
vo verejnej doprave, resp. ich propagáciu súvisiacu s mobilnou aplikáciou pripravovanou
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zónovou tarifou a novými druhmi cestovného. Spustenie internetového portálu IDS Východ sa
očakáva v najbližších dňoch. Drobné meškanie je spôsobené dodávateľom, ale už v priebehu
tohto týždňa budú na www.idsvychod.sk dostupné informácie o pripravovaných projektoch,
zámeroch, bežiacich aktivitách, cieľoch činnosti tejto spoločnosti. Krajské mestá Košice
a Prešov boli zapojené do systémového fungovania rozvoja IDS Východ. Nastalo tam časové
omeškanie z dôvodu koronakrízy. V najbližšej dobe bude obnovené rokovanie s mestami
Prešov a Košice vo vzťahu k mandátnej zmluve a spôsobu spolufinancovania. Aktuálnou
aktivitou je zavádzanie integrovaných taktových cestovných poriadkov. Ide o zavádzanie
princípov integrovanej taktovej dopravy a s tým súvisiaceho postupného navyšovania
dopravných výkonov. To bude zadefinované v pláne dopravnej obslužnosti, ale určité čiastkové
návrhy budú uvádzané do prace od začiatku nového roka. Založenie špecializovaného
pracoviska IDS Východ v meste Prešov so zameraním predovšetkým na analytické činnosti sa
očakáva v januári 2021. Jeho výstupom budú špičkové simulácie prognózy v oblasti nielen
verejnej dopravy, ale aj vplyvov výlukových činností, opráv ciest, železníc, preferencie verejnej
dopravy prostredníctvom buspruhov, na križovatkách a pod. tak, aby návrhy IDS Východ boli
založené na veľmi poctivých analýzach a dátach. Dôležitou úlohou je implementácia tarify IDS
Východ, modernej zónovej tarify, ktorá je absolútne nevyhnutným predpokladom tarifnej
integrácie rôznych druhov dopravy. Táto tarifa reflektuje všetky špecifiká autobusovej,
železničnej aj mestskej dopravy. Z dôvodu postupného zavádzania bude najskôr uplatnená
v prímestskej autobusovej doprave s tým, že následné zapojenie MHD jednotlivých miest
a okresov východného Slovenska a železničnej dopravy bude len otázkou ochoty zo strany
príslušného zriaďovateľa resp. objednávateľa. Tarifa prináša úplne nové produkty ako časové
predplatné cestovné, prestupné cestovné, jednodňové celosieťové lístky a množstvo ďalších.
Nevyhnutným predpokladom zavádzania sú aj technologické novinky ako pripravovaná
mobilná aplikácia alebo spôsob platby pomocou NFC technológie. Aktuálne prebiehajú
rokovania s bankami ohľadom nastavenia čo najvýhodnejších podmienok poskytovania služieb
platobnej brány. Následne by mal prísť proces obstarania dodávateľa tohto produktu s tým, že
celú tarifu, teda mobilnú aplikáciu aj NFC platby, by mali byť zavedené spolu ako jeden ucelený
produkt v predpokladanom termíne od 1. 2. 2021. Platby pomocou NFC technológie sa týkajú
smartfónov a princípom je, že klasická dopravná karta bude v týchto mobiloch virtualizovaná.
Vybavenie cestujúcich bude spočívať na priložení mobilu k čítaciemu zariadeniu, pričom na
tento účel budú postačujúce aj najstaršie tarifné vybavovacie zariadenia, ktoré sa dnes
nachádzajú v mestských autobusoch. Plán dopravnej obslužnosti PSK je cieľovou podobou
systému obsluhy verejnou dopravou na území východného Slovenska. Pozostáva z plánov PSK
aj KSK, ktoré sú navzájom kompatibilné a tvoria jeden celok. Podarilo sa nastaviť napr.
štandardy dopravnej obslužnosti, teda nejaký podklad na to, aby sa rozvoj verejnej dopravy pri
úprave cestovných poriadkov nerobil len na základe individuálnych požiadaviek ale podľa
nejakého systému a poriadku so smerovaním k jednotnému ucelenému systému liniek so
vzájomnými nadväznosťami, pravidelnosťou. Smeruje sa k tomu, aby sa štandardy poznané
cestujúcimi v mestskej doprave v krajských mestách prenášali aj do verejnej dopravy ako napr.
taktové cestovné poriadky s pravidelnými intervalmi prestupných nadväzností a jednotným
dispečerským riadením. Termín vyhotovenia plánu obslužnosti je marec 2021. Mnohé z týchto
aktivít resp. ich implementácia vyžaduje veľmi poctivú marketingovú kampaň. Predpokladá
vysoké nároky spolupráce s miestnou krajskou samosprávou, aby sa všetky témy, aktivity, nové
produkty v oblasti verejnej dopravy dostatočne jasne vysvetlili cestujúcim, lebo pri takýchto
zmenách bývajú vždy prvé reakcie ľudí negatívne. Musia pochopiť, že je to v ich prospech.
Diskusia:
Poslankyňa Pleštinská poďakovala Ing. Škorupovi, PhD., za správy a informácie z oblasti
integrovanej dopravy. Vníma túto správu s predloženými podkladmi ako veľký posun dopredu.
Vďaka novým inovatívnym riešeniam nastal nový progres IDS Východ a tvorí sa architektúra
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dopravy v PSK aj KSK so zlepšením štandardov vo verejnej doprave. Tento projekt bol
predstavený na zasadnutí komisie dopravy, ktorá hlasovala jednomyseľne za. Nič nie je
jednoduché, ale tu je svedectvo, že na základe spolupráce je možné vytvoriť veľmi dobrý model
v oblasti verejnej dopravy.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a
ve d om ie
pripravované aktivity a projekty IDS Východ do januára 2021.
Hlasovanie:
za: 37
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 19 – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na schválenie predaja pozemku pre
Evanjelickú cirkev augsburského vyznania na Slovensku (ECAV). Ide o pozemok nachádzajúci
sa pod stavbou kotolne, ktorú minulý rok PSK predal ECAV. Pôvodný návrh odboru bol, aby
sa predal aj pozemok, ktorý sa dnes navrhuje predať. Ten bol na zastupiteľstve z predaja
vylúčený a dodatočne sa ukázalo, že tento pozemok sa nachádza pod stavbou kotolne. Podľa
názoru PSK nemá zmysel, aby si nechával pozemok pod stavbou v takom tvare, ktorý je
fakticky preňho nepoužiteľný a ktorého vlastník ho potrebuje k rekonštrukcii objektu, lebo
potom bude musieť preukazovať právny vzťah pri vydaní stavebného povolenia. Navrhovaná
cena vychádza zo žiadosti kupujúceho, pretože sa bude schvaľovať predaj bez OVS podobným
spôsobom, ako sa schvaľoval predaj samotnej kotolne. Je to prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa popísaný v dôvodovej správe.
Diskusia:
Poslanec Benko chcel stiahnuť tento bod z programu zasadnutia. Predmetný pozemok už bol
predmetom rokovania v minulom roku, keď PSK predával 79 m2 zastavanej plochy a nádvoria
+ 82 m2, spolu 161 m2, kupujúcemu za 32 342 eur (1 m2/200,88 eur). Bola to výška stanovená
znalcom. V centre mesta Prešov sa pohybujú sumy od 200 do 235 eur za m2. Také sú znalecké
posudky. Teraz rozpráva o parcele s výmerou 79 m2. Kúpna cena je 1 185 eur, čiže 1 m2
vychádza na 15 eur. Tam bolo necelých 201 eur, tu je to 15 eur, je jedno komu alebo ako, ide
mu len o tú sumu. Aj predseda PSK vie o dohode biskupa aj vlastníka pozemkov podpísanej
v roku 2019. Ide o pozemok pod kotolňou. Aj v uznesení je uvedené, že na predmetnom
pozemku je umiestnená podzemná stavba pivnice, ktorá je príslušenstvom objektu kotolne, vo
vlastníctve kupujúceho. Keby sa opýtal, či sa kotolňa bude búrať alebo nie, dostane odpoveď,
že sa búrať nebude, alebo nevieme. On odpovedá, že kotolňa sa bude búrať. PSK predá 79 m2
za 15 eur na m2. Je jedno, kto vtedy kupoval za cenu 201 eur za m2. Medzi týmito cenami je
veľký rozdiel na m2 v centre mesta. Keď neprešlo stiahnutie materiálu z programu, nech potom
zastupiteľstvo schváli uznesenie s podmienkou, že kotolňa sa nebude búrať v dôvode hodnom
osobitného zreteľa. Sám je zvedavý, či sa zbúra alebo nie. Materiál bol prerokovaný v komisii
školstva a komisii správy majetku. Zastupiteľstvo môže tento materiál stiahnuť z rokovania
a vrátiť sa k nemu na budúcom zasadnutí. JUDr. Budziňáková, MBA, má uznesenie na predaj
kotolne s pozemkami. Predali sa dve parcely o výmere 267 m2 a 124 m2, spolu 391 m2 a k tomu
tá kotolňa, spolu za 11 170 eur. Keby nebrala do úvahy stavbu kotolne a vydelila sumu 11 170
eur 391 m2, tak jednotková cena je 28,50 eur, nie 200. Nevie, odkiaľ je táto suma. Odbor
vychádzal z uznesenia, ktorým zastupiteľstvo predalo pozemky so stavbou kotolne, preto sa
táto cena zdala akceptovateľná. Keď už raz zastupiteľstvo schválilo predaj 391 m2 so stavbou
kotolne za 11 170 eur, tak naozaj tá cena môže byť aj 15 eur za m2. Predseda PSK Majerský
dodal, že pri búraní kotolne vzniknú dotyčnému ešte náklady na zbúranie, vývoz, odvoz atď. Je
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v nevýhode. Poslanec Damankoš bol pred 1,5 mesiacom vtiahnutý do tohto rokovania a bol
prekvapený tým, že podnikateľ p. Louma nedal žiadosť o odkúpenie, keďže prejavil záujem o 2
krátke pozemky vysvietené v prezentácii. Zastupiteľstvo túto záležitosť preberalo dvakrát. Keď
ECAV dostala do vlastníctva pozemok s kotolňou, súčasťou zmluvy bolo, že do 5 rokov tam
bude vybudovaný DSS, čiže je zaviazaný nový majiteľ. Kotolňa sa má búrať, vtedy sa počítalo
aj s nákladom pre nového nadobúdateľa. Reálny problém je ten, že kotolňa, ktorá sa má zbúrať
pod zemou zasahuje do pozemku vo vlastníctve VÚC. ECAV to potrebuje primárne legálne
búrať, teda nie pod alebo nad pozemkom VÚC. Je teraz zablokovaná, nevie sa pohnúť a svoj
záväzok stavať DSS vie dosť ťažko zrealizovať. Preto vznikla požiadavka odkúpenia tohto
pozemku za podobných cenových pomerov. Doposiaľ ani nemal informáciu, že p. Louma to
chcel odkúpiť. Mal to vtedy chcieť, ale netušil, že on nejaký záujem prejavil, keďže poslanec
Benko to hovorí a nevie, či úrad má takúto žiadosť. Dnes zastupiteľstvo vie a môže riešiť to, že
ECAV by mala zbúrať kotolňu, lebo je zmluvne zaviazaná, ale nemôže ju búrať, lebo pozemok
patrí VÚC. Teda musí súhlasiť s búracími prácami alebo s odpredajom pozemku. Podľa slov
poslanca Benka nie je problém v dohode s VÚC, lebo vlastní pozemok, potom môžu búrať,
ale nie kúpiť za 15 eur za m2. Predseda PSK Majerský podotkol, že otázkou zostáva, či dohoda
bude stačiť ECAV na vykonávanie nejakej investičnej akcie. Nemôže sa to odložiť o ďalší rok
a nebude sa tam realizovať plánovaná investícia. Požiadal zastupiteľstvo, aby sa táto vec
nezasekla na nejakej maličkosti, lebo ECAV je viazaná uznesením v termíne do 5 rokov. Ten
čas už beží. Poslanec Damankoš nevie odpovedať. Opýtal sa, či súhlas musí dávať
zastupiteľstvo, alebo ho môže dať aj predseda PSK. Vychádza z toho, že predmetný pozemok
patrí ECAV, treba búrať resp. robiť a pri prácach musí zasiahnuť pod pozemok patriaci VÚC.
Kto má vydať takýto súhlas? Keďže ECAV musí zasiahnuť pod ten pozemok, rozhodla sa ho
kúpiť. JUDr. Budziňáková, MBA, dodala, že na poslednej fotke prezentácie je uvedené to, čo
tam ostalo so šírkou necelého 1,5 metra. Je to veľmi úzky pás. Po zbúraní kotolne vznikne
možno 2,5 metrový pás. Nevie, či má zmysel takto sa naťahovať a nepomôcť ECAV
jednoducho zrealizovať zámer, ktorý bude v prospech všetkých. Poslanec Damankoš
navrhoval biskupovi, prečo to nekúpiť celé netušiac, že bol predložený takýto návrh. Odpovedal
mu, prečo by to mal kupovať. Riešil to tak, aby to tam nejako vyzeralo. Bude tam DSS, potom
nič, nevie, čo tam podnikateľ plánuje a ďalej je parkovisko. Už pri predstave ako to bude
vyzerať o 5 rokov, je to čudné. Poslanec Hrabčák poukázal na súčasný právny systém,
v ktorom má PSK oddelený právny vzťah k stavbe a pozemkom, na ktorých stavba stojí. Pokiaľ
žiadateľ o predaj tejto časti pozemku chce v budúcnosti túto stavbu búrať, tak PSK ako vlastník
tohto pozemku môže byť maximálne účastníkom búracieho konania v prípade rozhodnutia
stavebného úradu o búraní stavby. V prípade realizácie nového investičného zámeru
v budúcnosti by ECAV ako žiadateľ musela PSK požiadať o nájom alebo predaj, aby vedela
preukázať právny vzťah k časti pozemku, kde vybuduje novú budovu. K búraniu ECAV
nepotrebuje mať nehnuteľnosť vo vlastníctve, či je to zastavaná časť pod alebo nad úrovňou
terénu, je úplne irelevantné v tejto veci. Jednoducho platí zásada, právny vzťah je oddelený od
stavby, čiže pozemok a stavba sú samostatne zapísané na liste vlastníctva. ECAV ako vlastník
môže požiadať príslušný prvostupňový stavebný úrad, aby rozhodol vo veci žiadosti o vydanie
búracieho povolenia a PSK ako vlastník tohto pozemku môže byť po rozhodnutí stavebného
úradu prizvaný ako účastník stavebného konania. PSK by v podstate nebránil tejto veci, lebo
kotolňa je kvázi nejaká záťaž. Osobne si myslí, že predaj tejto časti pozemku nie je nevyhnutný,
pokiaľ ide o búranie. Ak pôjde o nový investičný zámer, potom bude určite potrebný. Za
uvedených podmienok to minimálne vzbudzuje nejaké otázniky, lebo rozdiel medzi 15 a 200
eur je viditeľný. Poslanec Dupkala sa nechce zastávať poslanca Benka a poslancovi
Hrabčákovi ďakuje za právno-odbornú sondu v dobrom, na základe ktorej sa dozvedel nové
veci. Podľa jeho názoru tu nikto nemá problém s biskupom, zámerom výstavby DSS, búraním
kotolne a pod. Problém je jediný. Prečo sa to isté predávalo pred rokom za 200 eur a tohto roku
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za 15 eur a v čom je rozdiel? Je rozdiel v kupujúcom, v náladách? Všetci súhlasia so všetkým,
nikto nemá nič proti nikomu. Na to poukazuje poslanec Benko v čase, keď predseda PSK pred
2 hodinami povedal, že PSK chce požiadať o úver. Na jednej strane PSK žiada o úver na krytie
rôznych projektových zámerov, čo má logiku a na druhej strane ide tak rozšafne rozdávať. Len
o tom chcel hovoriť poslanec Benko. Poslanec Mihaľ reagoval tým, že nakoniec to nebolo ani
za 250 eur, ani za 200 eur, lebo vtedy poslanec Pilip predložil pozmeňovací návrh za 1 euro, za
ktoré sa to predalo. Hovorí o tej istej veci. P. Louma, developer, chcel nehnuteľnosť na
podnikateľský účel. Poslanec Benko bol opakovane prizvaný na komisiu správy majetku. Tá to
zmenila, prerokovala, Louma to chcel na parkovisko, ECAV na sociálne účely. V zastupiteľstve
sa riešilo, či sa bude vychádzať zo znaleckého posudku, to bola cena preňho a nakoniec
poslanec Pilip z poslaneckého klubu SMER-SD prišiel s návrhom za 1 euro, za ktoré aj
poslanec Benko dvihol ruku. Teraz ide proti sebe. Poslankyňa Bednárová poukázala na to, že
zastupiteľstvo sa baví o cene dlhého úzkeho pozemku. Pýta sa, či niekto dá za takýto pozemok
viac. Podľa slov JUDr. Budziňákovej, MBA, iná žiadosť nebola. Poslanec Benko vie
o návrhu poslanca Pilipa. Ale teraz hovorí o tom, že keď p. Louma chcel 161 m2, to znamená
79 + 82 m2, cena v uznesení bola stanovená vo výške 200,88 eur za m2 podľa znaleckého
posudku. Spolu to bolo 32 342 eur. Teraz sa predáva parcela o výmere 79 m2 za 15 eur, čiže za
cenu 1 185 eur. To, že následne to bolo za 1 euro, je druhá vec. PSK nemusí predať tento
pozemok v meste, aj keď ECAV ide rekonštruovať kotolňu a ešte za 15 eur na m2. JUDr.
Budziňáková, MBA, si tento bod z minulosti nepamätá. Bolo to asi tak, že keď zastupiteľstvo
rozhodovalo o cene 200 eur, malo za to, že ide o 2 slíže, na ktorých sa nenachádza žiadna stavba
a teda sa dá na nich niečo realizovať. Keď zastupiteľstvo rozhodovalo o predaji kotolne pre
ECAV za jednotkovú cenu ani nie 28 eur za m2, tak malo za to, že hlasuje za predaj kotolne
s celým pozemkom pod stavbou a teda malo vôľu predať kotolňu aj pozemky s výmerou 391
m2 za 11 000 eur, to vychádza tých 28 eur, ako keby tam kotolňa nebola. Nikto z poslancov
nevedel, že sa nepredáva celý pozemok pod kotolňou. Poslanec Dupkala povedal, že poslanec
Benko hovorí o systéme, prečo vtedy tak a teraz inak. To ako to skončilo, povedal poslanec
Mihaľ. Celý život sa riadi tým a vyžaduje to aj od svojich blízkych, aby všetky pravidlá
a povinnosti platili pre všetkých rovnako. Niekto v konečnom dôsledku dostal za euro, preto
dnes predkladá poslanecký návrh aj napriek tomu, že treba šetriť. Ako k tomu príde biskup a tá
cirkev, keď ten za euro a zastupiteľstvo za 15 eur. ECAV treba predať nehnuteľnosť za euro.
Podľa slov poslanca Mihaľa už bolo všetko povedané. Poslanec Šmilňák pripomenul dva
rozdielne momenty. Prvý je osobitný zreteľ, pretože tam vznikne niečo verejnoprospešné
a druhým je komercia, ak má niekto podnikať s parkoviskom. Tento rozdielny prístup je
prípustný. PSK predal ECAV kotolňu s tým, že odstráni, zbúra kotolňu a vytvorí tam DSS
s príslušenstvom. Najväčší rozpor a problém, prečo tento bod zastupiteľstvo dnes zase rieši, je
v tom, že všetci mali za to, že kotolňa ide zvisle dole so svojimi základmi. Keď sa zbúra,
pozemok o výmere 79 m2 vôbec nebude potrebovať a urobí veci potrebné v rámci DSS. Všetci
poslanci to takto brali. Po predaji kotolne sa prišlo na to, že kotolňa nie je zvislá, ale
podzemným výbežkom zasahuje pod pozemok PSK. Bude možné ten pozemok nejakým iným
spôsobom reálne použiť? Z jeho pohľadu nie. Keď ECAV chce kotolňu odstrániť, demolovať,
obáva sa, že ten pozemok ešte stále vo vlastníctve PSK sa prepadne po výbere pivníc. Dochádza
tam k istému sporu. Dokonca si myslí, že PSK v istom zmysle ako keby zaviedol ECAV, lebo
jej predal kotolňu a tá končí na cudzom pozemku. Z jeho pohľadu 79 m2 nie je taká obrovská
hodnota, o ktorú by zastupiteľstvo obralo PSK. Dokonca si nemyslí, že PSK ich vie nejako ináč
zhodnotiť. Teraz by mal PSK vyjsť v ústrety tým, ktorí to chcú odstrániť a postaviť tam
verejnoprospešnú stavbu. Nemyslí si, že 79 m2 má z pohľadu PSK nejaký komerčný význam.
Iné by bolo, ak by človek s pôvodným zámerom kúpiť to, ešte to stále kúpiť chcel. Vznikla by
situácia, kedy by na jednom dvore boli traja a to ECAV, PSK a súkromný žiadateľ
s komerčným prevádzkovaním. Pre čistotu a poriadok je jednoduchšie, keď tých 79 m2 predá
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ECAV za primeranú cenu. Poslanec Hrabčák súhlasí s vysporiadaním týchto vecí, ale
nesúhlasí s poslancom Šmilňákom v tom, že vlastne nie je známe, kto je vlastníkom pivnice
alebo časti budovy pod úrovňou terénu na pozemku PSK. Vzhľadom na oddelený právny vzťah
je to pod úrovňou terénu, čiže je to stále vlastníctvo ECAV, pretože je to stavba. Stavebný úrad
schvaľuje projektovú dokumentáciu k búraciemu povoleniu a nariadi rekultiváciu samotného
pozemku po odstránení stavby. Nech to PSK vysporiada a má s tým pokoj. Poslanec
Damankoš poukázal na typický príklad problémov v SR. ECAV na Slovensku nie je veľká ani
veľmi bohatá, ale pred 100 rokmi na tom pozemku postavila budovu jedálne. Potom prišiel
nejaký komunistický štát, ktorý ju zhabal a potom sa k tej budove dostala naspäť, ale
v dezolátnom stave a riešila, čo s tým ďalej. Buď budovu komerčne predať vzhľadom na
celkom lukratívny priestor alebo postaviť DSS, do ktorého sa bude môcť prihlásiť ako klient
ktokoľvek. Rozpočet na dostavbu predstavuje 1,6 mil. eur, ktoré sa cirkev nejakým spôsobom
snaží zabezpečiť z rôznych zdrojov. Počas obdobia komunizmu bol na jednej strane ul.
Baštovej postavený internát, ktorý kúpil podnikateľ Louma, čiže ten je sused z jednej strany.
Z druhej strany sú tie dva slíže a jeden z nich je nad alebo pod kotolňou a po jej zbúraní sa to
možno celé prepadne. Nikto asi nevedel o nejakej snahe podnikateľa Loumu byť aj z druhej
strany susedom. Nie je známe, kvôli čomu to chce vlastniť. Poslanec Benko má pravdu v tom,
že PSK by mohol na tomto pozemku ešte zarobiť. Keďže pozná aj vnútrocirkevnú diskusiu,
načo vôbec ísť do toho, keď je tu z každej strany problém. Z jednej strany je developer, ktorý
chce budovať byty. Na druhej strane, ak bude biskupský úrad postavený do situácie kúpiť
pozemok za 50 000 eur, nebude to jednoducho riešiť a môže ísť cestou, ktorú spomínal poslanec
Hrabčák. Rozhodnúť musí kolektívne grémium. Ideálnou cestou by bolo celé to vysporiadať.
Možno má zastupiteľstvo inú predstavu o sume, ako je uvedená v predloženom materiáli, ale
obáva sa, že táto vec sa bude ťahať niekoľko mesiacov. Nenavrhuje predaj za euro, už vtedy
rokoval s bývalým vedúcim odboru o nejakej zmysluplnej cene. Potom padol návrh, cirkev bola
rada, ale nejde stavať komerčný projekt. Nebude stavať parkovisko. Ide stavať DSS
rozpočtovaný pre 37 ležiacich pacientov. Bude robiť niečo, na čo bude doplácať, nie zarábať.
Podľa slov poslanca Hrabčáka sa dá polemizovať o tom, či bývalý režim nejakým spôsobom
poškodil majetok cirkvi. Je treba povedať jednu dôležitú vec, že každá cirkev na Slovensku je
podporovaná štátom a požíva také výhody, o akých sa obyčajným občanom tohto štátu môže
len snívať. Súhlasí s tým, že keď sa prijme tento predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa,
niet právnej sily na prelom tohto rozhodnutia. Predseda PSK Majerský dodal, že poslanec
Hrabčák povedal absolútny blud, že občanom sa môže snívať o podpore.
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Dupkalom:
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.
B.1
B.2

schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku zo správy Hotelovej akadémie uvedeného v bode B.2 tohto
uznesenia
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského
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samosprávneho kraja v správe Hotelovej akadémie Prešov zapísaného na LV č. 12718, k. ú.
Prešov, a to:
pozemky: parcela číslo C KN 213/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Na predmetnom pozemku je umiestnená podzemná stavba pivnice, ktorá je príslušenstvom
objektu kotolne so súpisným číslom 7376 vo vlastníctve kupujúceho. Rekonštrukčné práce
kotolne sú podmienené majetkovoprávnym vysporiadaním tejto parcely.

Hlasovanie:
za: 37
proti: 0
zdržalo sa: 8
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
Návrh na uznesenie (pôvodný):
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.
B.1
B.2

schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku zo správy Hotelovej akadémie uvedeného v bode B.2 tohto
uznesenia
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja v správe Hotelovej akadémie Prešov zapísaného na LV č. 12718, k. ú.
Prešov, a to:
pozemky: parcela číslo C KN 213/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na
Slovensku, Hlavná 137, 080 01 Prešov, za kúpnu cenu 1 185,- €.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Na predmetnom pozemku je umiestnená podzemná stavba pivnice, ktorá je
príslušenstvom objektu kotolne so súpisným číslom 7376 vo vlastníctve kupujúceho.
Rekonštrukčné práce kotolne sú podmienené majetkovoprávnym vysporiadaním tejto
parcely.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 20A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný
osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií
Úradu PSK, uviedla návrh zmeny uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21. 10.
2019 k nehnuteľného majetku PSK z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre občianske
združenie PRO COMMUNIO. Ide o objekt bývalej koniarne na Solivare v zanedbanom stave,
ktorý nikto neužíva. Toto občianskej združenie by sa malo zaviazať nájomnou zmluvou, že ho
zrekonštruuje z dotačných zdrojov, darov alebo vlastných zdrojov na verejnoprospešné účely.
Občianske združenie požiadalo PSK o zmenu textu. Pôvodné a nové upravené znenie je
uvedené v predloženom návrhu na uznesenie.
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, v súlade s § 8 ods.
7 písm. e) a § 16 písm. r) 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, uznesenie k zmene nájmu majetku vo vlastníctve PSK v správe Úradu
PSK, ktorým sa mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 329/2019 zo dňa 21. 10. 2019 k nájmu
nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
vypúšťa sa pôvodný text v znení:
Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s predmetom
nájmu (najmä: obnova, ochrana a komplexná rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a
prevádzka objektu, poistenie nehnuteľnosti, úhrada dane z nehnuteľností, náklady spojené so
zriadením a prevádzkovaním múzea paličkovej čipky).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu a obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky v
súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – podporu
voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva regiónu
(v priestoroch zriadi múzeum paličkovej čipky).
a nahrádza sa textom v tomto znení:
Nájomca bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti v súvislosti s predmetom
nájmu (najmä: rekonštrukcia predmetu nájmu, bežná údržba a prevádzka objektu, poistenie
nehnuteľnosti, úhrada dane z nehnuteľností, náklady spojené so zriadením a prevádzkovaním
múzea paličkovej čipky).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zámer nájomcu zabezpečiť rekonštrukciu objektu národnej kultúrnej pamiatky v súlade
so zákonom NR SR č. 49/2002 Z. z. s následným využitím na verejnoprospešné účely – podporu
voľnočasových aktivít verejnosti a propagáciu hmotného a nehmotného dedičstva regiónu
(v priestoroch zriadi múzeum paličkovej čipky).
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 20B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný
osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií
Úradu PSK, predkladá zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 314/216 zo dňa 23. 2. 2016
k nájmu nehnuteľného majetku PSK.V budove Úradu PSK má dlhodobo kanceláriu Slovenský
zväz zdravotne postihnutých, ktorý sa presťahoval do inej miestnosti. Keďže ide o prenájom za
symbolické 1 euro schválený zastupiteľstvom, v predloženom návrhu je uvedená zmena
nebytových priestorov, do ktorých sa táto organizácia presťahuje.
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) a § 16 písm. r) 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, uznesenie k zmene nájmu majetku vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, ktorým sa mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č.
314/2016 zo dňa 23. 2. 2016 k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného
zreteľa nasledovne:
vypúšťa sa pôvodný text v znení:
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove
zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043, na pozemku registra
C KN, parcela č. 852/1, a to:
- nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 4.39 o výmere 20,53 m2
- percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,28 %):
9,95 m2
a nahrádza sa textom v tomto znení:
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v administratívnej budove na Námestí mieru 2 v Prešove
zapísanej na LV č. 13515 v katastrálnom území Prešov, súpisné číslo 5043, na pozemku registra
C KN, parcela č. 852/1, a to:
- nebytové priestory – kancelária č. miestnosti 3.42 o výmere 16,84 m2
- percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,23 %):
8,17 m2
prenajaté priestory celkom:
25,01 m2
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodom 21A, 21B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku
PSK - kúpa:

JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu
PSK, uviedla, že v bode 21 sa dva materiály týkajú rekonštrukcie mosta Krušinec. Prvý návrh
v bode 21A obsahuje kúpu pozemkov od mesta Stropkov, ktoré je ochotné predať PSK parcely
za 1 euro, čiže celkom za 2 eurá. Druhý návrh predstavuje kúpu pozemkov od Slovenského
pozemkového fondu (SPF). SÚC PSK sa pokúšala o bezodplatný prevod. Vzhľadom na to, že
nejde o pozemok pod existujúcou stavbou ale už rozšírenie cesty, SPF trvá na cene podľa
znaleckého posudku, čiže 2 801,12 eur pri cene 4,88 €/m2.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie k bodu 21A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Mesto Stropkov,
Hlavná 38/2, 091 01 Stropkov, IČO: 00331007, zapísaného v k. ú. Stropkov, a to:
novovytvorené parcely registra C KN:
- parcelné číslo 2704/7, ostatná plocha o výmere 20 m2,
- parcelné číslo 2702/9, ostatná plocha o výmere 18 m2,
odčlenené od pôvodnej parcely registra EKN č. 2827/172, orná pôda o výmere 49 283 m2, zapísanej na
LV č. 3487 v k. ú. Stropkov geometrickým plánom č. 67-2/2019 zo dňa 05.09.2019 vyhotoveným Ing.
Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Prešov, úradne overenom Okresným úradom Stropkov,
katastrálnym odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-185/2019.
ťarchy:
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov na parcely EKN 2827/172 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,
kanalizačných 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 stave v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016 - 377/18, Z 457/2019.
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov na parcely EKN 1707,1711, 2558/229, 2782/170, 2788/170, 2791/170, 2792/171, 2827/172 v prospech
oprávneného Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice
spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a
údržby verejného vodovodu a jeho 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 verejného vodovodu 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 stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 61/2012 overený pod č. G 1115/2012 podľa Z 104/2019.

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za
celkovú kúpnu cenu 2,00 € (pri cene 1,00 € za pozemok).
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu 21B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
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prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - SR – Slovenský
pozemkový fond Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, zapísaného v k.
ú. Stropkov, a to:
novovytvorené parcely registra C KN:
- parcelné číslo 2701/7, ostatná plocha o výmere 80 m2,
- parcelné číslo 2703/3, ostatná plocha o výmere 282 m2,
- parcelné číslo 2704/6, ostatná plocha o výmere 212 m2,
odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN č. 3026, ostatná plocha o výmere 82 434 m2, zapísanej na
LV č. 3282 v k. ú. Stropkov geometrickým plánom č. 67-2/2019 zo dňa 05.09.2019 vyhotoveným Ing.
Jurajom Jechom - GEOPROJEKT, Prešov, úradne overenom Okresným úradom Stropkov, katastrálnym
odborom dňa 11.09.2019 pod číslom G1-185/2019.
ťarchy:
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov na parcely EKN 3026 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, kanalizačných 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 stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom
č.9/2016 overený pod č. G 1-33/2016 podľa Z 825/2016 - 355/18, Z 457/2019.
Vklad vecného bremena spočívajúceho v práve oprávneného z vecného bremena uložiť na pozemku povinného z
vecného bremena inžinierske siete a v práve vstupu, prechodu prejazdu oprávneného z vecného bremena cez
pozemok povinného z vecného bremena za účelom vykonávania opráv a údržby, tak ako je uvedené v GP:
č.50/2018 zo dňa 07.03.2018, vyhotovenom GEOTEAM M.Z. s.r.o., Hutnícka 2, 040 01 Košice, overeného pod
číslom G1-58/2018 zo dňa 26.03.2018 na parcelu EKN 3026 ostatná plocha o výmere 82434 m2 v prospech
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice podľa V
417/2019.
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov na parcely EKN 2558/208, 3022, 3024, 3025, 3026, 3087, 3088, 3098 , 3023 v prospech oprávneného
Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO: 36570460, Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve
prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s
projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby
verejného vodovodu a jeho 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 verejného vodovodu 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 stave v rozsahu vyznačenom geometrickým plánom č. 61/2012 overený pod č. G 1-115/2012
podľa Z 104/2019.
Vecné bremeno zo zákona č.442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších
predpisov na parcelu EKN 3026 v prospech Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., IČO:36570460,
Komenského 50, 042 48 Košice spočíva v práve prevádzkovateľa verejného vodovodu v nevyhnutnej miere
vstupovať na cudzie pozemky v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou,
prevádzkovaním alebo na účely opráv a údržby verejného vodovodu a jeho 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
verejného vodovodu 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 stave v rozsahu vyznačenom
geometrickým plánom č.50/2018 overený pod č. G 1- 58/2018 podľa Z 828/2018.

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za
celkovú kúpnu cenu 2 801,12 € (pri cene 4,88 €/m2).
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Hlasovanie:
za: 45
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 21C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK kúpa:

JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK,
informovala prítomných o kúpe pozemkov pod kruhovým objazdom pri východe z Tatranskej
Lomnice smerom na Starý Smokovec. Stavba je v majetku SÚC PSK a MsZ vo Vysokých
Tatrách schválilo predaj pozemku za cenu, ktorá sa rovná výške náhrady za vyvlastnenie
pozemkov, ktorú Vysoké Tatry zaplatili správcovi majetku čiže Štátnym lesom TANAP. Suma
predstavuje 24 862,52 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
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Vysoké Tatry,
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585, zapísaného na LV č. 1, k. ú.
Tatranská Lomnica, a to:
- parcela registra C KN, číslo 122/3, ostatná plocha o výmere 336 m2,
- parcela registra C KN, číslo 387/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 292 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy: Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v prospech Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042
91 Košice, IČO: 36 599 361, spočívajúce v práve vstupu na pozemky a na umiestnenie elektroenergetického zariadenia v rozsahu podľa GP č. 784/2017 podľa Z-880/2019 (C KN p. č. 122/3)
- číslo zmeny - 308/19.
Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 628 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 24 862,52 € (pri cene 39,59 €/m2).
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 22A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

JUDr.
Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na
schválenie OVS na nehnuteľný majetok v správe Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove.
Podľa vyjadrení sa nebytový priestor nachádza vo vysokej budove na ul. Levočskej na 5 – 6
podlaží, ale podľa listu vlastníctva má PSK spoluvlastnícky podiel 3/24 k celku. Ide o predaj
tohto podielu s tým, že keď sa nájde záujemca, bude potom realizované zákonné predkupné
právo. Cena vychádzajúca z OVS by bola pre PSK cena, ktorú by mohol v prípade záujmu
ponúknuť a dorovnať niekto z ostatných spoluvlastníkov, ale veľmi sa s tým nepočíta. Prvé
kolo prebiehajúce v máji bolo neúspešné, preto je predložený návrh zníženia pôvodnej ceny z
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218 310,68 eur na 75 % tejto ceny, ako sa to obvykle robí v iných OVS a to na minimálnu cenu
163 733 eur.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK platnom znení
A.
ruší
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 418/2020 zo dňa 10. 2. 2020 a uznesenie Zastupiteľstva PSK
č. 458/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 418/2020
zo dňa 10. 2. 2020

B.

k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode C.2 tohto uznesenia je prebytočný

C.

schvaľuje

C.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove uvedeného
v bode C.2 tohto uznesenia
prevod spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja
zapísaného na LV č. 6379, k. ú. Prešov, a to:
pozemok registra C KN:
- parcelné číslo 3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2
stavba:
- druh stavby - iná budova, súpisné číslo 7034, na pozemku registra C KN parcelné číslo
3220/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 507 m2
spoluvlastnícky podiel: 3/24
ťarchy: bez zápisu
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho za minimálnu
kúpnu cenu 163.733,00 €, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej
verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného
zákonníka v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný
majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode C.2 tohto uznesenia.
2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
navrhovateľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.
4. Mimoriadne riziká:

C.2

C.3
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Navrhovateľ berie na vedomie, že vyhlasovateľ pristúpi k uzavretiu kúpnej zmluvy až po
nevykonaní zákonného predkupného práva podielových spoluvlastníkov predávaných
nehnuteľností.
5. Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým
posudkom č. 25/2020 zo dňa 11. 03. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom,
Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 218.310,68 €, z toho stavba 210.436,97
€, pozemok 7873,71 €, pri jednotkovej cene pozemkov 124,24 €/m².
6. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa
b) lehota splatnosti do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom
c) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. b) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností)
d) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po
zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a) a ostatných nákladov podľa písm. c)
e) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny
podľa písm. a) a b) alebo ostatných nákladov podľa písm. c).
7. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho
kraja v lehote do __ . __ . 20__ do 13:00 hod. v zalepenej obálke s výrazným
označením:
„Obchodná verejná súťaž – Knižnica P. O. Hviezdoslava budova a pozemok, k. ú.
Prešov – neotvárať!“
„identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO, pri fyzickej osobe – meno,
priezvisko, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou
a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na
stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.)
– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov
identifikačné údaje obidvoch, alebo
 kupujúci – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo
 kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register
– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny za nehnuteľný
majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000
0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou
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navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK
www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail.
c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením
a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.
8. Obhliadka majetku:
a)
Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore s Mgr. Ivetou Hurnou, riaditeľkou Knižnice P. O.
Hviezdoslava v Prešove (tel.: +421 915 539 967; e-mail: riaditel@kniznicapohpo.vucpo.sk).
b)
Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 40
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 22B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

JUDr.
Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavila návrh
prevodu stavby bývalého lyžiarskeho výcvikového strediska v správe SŠ v Sabinove
v katastrálnom území Drienica. Škola nepotrebuje tento objekt a nevie ho naďalej využívať.
Bude vyhlásená jeho prebytočnosť. Cena určená znaleckým posudkom a zároveň minimálna
cena do OVS je 97 841,58 eur. V prípade nezáujmu v 1. kole navrhuje hneď schváliť
podmienky, ktoré nebudú ešte zverejnené, že v ďalšom kole bez ďalšieho uznesenia sa cena
zníži na 75 % prípadne 50 % tejto ceny.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK platnom znení
A.
ruší
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 254/2015 zo dňa 27. 10. 2015 a uznesenie Zastupiteľstva PSK
č. 544/2017 zo dňa 19. 6. 2017 k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 254/2015
zo dňa 27. 10. 2015

B.

k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode C.2 tohto uznesenia je prebytočný

C.

schvaľuje

C.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, SNP 16, Sabinov, uvedeného v bode
C. 2 tohto uznesenia
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C.2

C.3

prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 1348,
k. ú Drienica, a to:
stavby: lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 667, na pozemku
registra C KN parcelné číslo 1638, zastavané plochy a nádvoria o výmere 338 m2,
lyžiarske výchovno-výcvikové stredisko, súpisné číslo 668 na pozemku registra C KN
parcelné číslo 1639, zastavané plochy a nádvoria o výmere 32 m2,
s príslušenstvom: vodovodná prípojka, vodojem, kanalizačná prípojka, žumpa, NN
prípojka, spevnené plochy, vonkajšie schody vstupné, vonkajšie schody bočné a
vonkajšie osvetlenie,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh
na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného
zákonníka v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný
majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode C.2 tohto uznesenia.
2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:
Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
navrhovateľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Podmienka podľa bodu 2., t. j. povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného
sektora, musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.
4. Všeobecná hodnota spoluvlastníckeho podielu nehnuteľného majetku stanovená znaleckým
posudkom č. 51/2020 zo dňa 30. 05. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom,
Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 97 841,58 €.
5. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom:
- v prvom vyhlásení O. V. S. vo výške 100 % z ceny znaleckého posudku
- v druhom vyhlásení O. V. S. minimálne vo výške 75 % z ceny znaleckého posudku
- v treťom vyhlásení O. V. S. minimálne vo výške 50 % z ceny znaleckého posudku
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa
c) lehota splatnosti do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom
d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie
znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na
vklad do katastra nehnuteľností)
e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po
zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a ostatných nákladov podľa písm. d)
f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny
podľa písm. b) alebo c) ostatných nákladov podľa písm. d).
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6. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho
kraja v lehote do __ . __ . 20__ do 13:00 hod. v zalepenej obálke s výrazným
označením:
„Obchodná verejná súťaž – Chata Drienica, k. ú. Drienica – neotvárať!“
„identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO, pri fyzickej osobe – meno,
priezvisko, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor majetku a investícií
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou
a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený na
stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov
identifikačné údaje obidvoch, alebo
 kupujúci – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo
 kupujúci – právnická osoba (PO)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register
Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register
– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny za nehnuteľný
majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000
0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou
navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK
www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail.
c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
e) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia nemajú nárok na
náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.
f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením
a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva.
7. Obhliadka majetku:
a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ Spojenej školy,
Sabinov, tel.: 051 4880 103, email: milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk.
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b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 38
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 2

K bodu 23A – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“: Ing. Benes, generálny

riaditeľ ARR PSK, predstavil návrh dofinancovania predmetného projektu schváleného
v rámci IROP v celkovom objeme 126 902,69 eur s DPH. Všetky ostatné náležitosti
o jednotlivých vyvolaných nadlimitoch sú obsahom prílohy materiálu.
Diskusia:
Poslanec Hrabčák pripomenul rokovanie komisie finančnej k predloženému návrhu, ale
niektoré odpovede na jeho otázky neboli postačujúce. Náklady na túto rekonštrukciu
predstavujú takmer 581 000 eur, z toho 552 000 eur sú oprávnené náklady cez fondy a 29 000
eur je spoluúčasť PSK. Dofinancovanie nadlimitných výdavkov je na úrovni 126 902,69 eur,
čo je viac ako štvornásobok podielu PSK v tejto akcii a budú vyplatené z rezervného fondu
PSK. Poukázal na výmenu strešnej krytiny, ktorá nebola v projektovej dokumentácii
zaprojektovaná, iba jej časť - strešné okná. Pri ich montáži sa zistilo, že strešná krytina
nevyhovuje. Ako je možné, že projektant až pri montáži okien zistil, že strecha nevyhovuje?
Kde bol projektant a konfigurátor projektu, keď sa projekt tvoril? Zhotoviteľ inicioval zmenu
strešnej krytiny na prístavbe s PPL pozinkovaného plechu na mäkčenú PVC fóliu. Kde je
písomné stanovisko projektanta? Keď naprojektoval prístavbu s krytinou z pozinkovaného
plechu určite spádom vyhovovala a nemohlo do nej zatekať. Požiadavka neprišla od HA alebo
PSK, ale od zhotoviteľa. V prípade bleskozvodu chýba príloha č. 2, ktorá má byť jeho
rozpočtom. Nebola priložená ani k materiálom predloženým komisii finančnej. Pýta sa, čo sa
vlastne na bleskozvode bude meniť. Aj keď to ostatných nezaujíma, jeho zaujíma, či
nevyhovuje počet zemniacich bodov, alebo nameraná hodnota odporov zemniacich bodov. Ak
je iniciátorom zhotoviteľ, na základe čoho bude opravovať bleskozvod? Existuje k tomu nejaká
projektová dokumentácia? Ak áno, kto dal zadanie pre vytvorenie projektovej dokumentácie?
Z technickej praxe vie, že na významnú obnovu objektu sa vzťahujú nové platné normy
v danom čase a na danom mieste. V tomto prípade ide o významnú obnovu, ale je vypracovaná
projektová dokumentácia na výmenu bleskozvodu? Súhlasí s tým, že potrebná suma 6 700 eur
nie je vysoká, ale ide tu o principiálnu otázku. V projektovej dokumentácii je zapracované
vytvorenie nového svetelného bodu. Predpokladá, že bude mať nejaké samostatné istenie
v rozvádzači v objekte. Materiál uvádza, že pri vytvorení svetelného bodu s novým istením
v rozvádzači v objekte nebude možné vypracovať revíznu správu. Ako projektant projektuje
projekt, naprojektuje nový svetelný bod s nejakou spotrebou a výsledkom je, že po inštalácii
svetelného bodu s novým istením v rozvádzači nebude možné vypracovať revíznu správu?
V čom je problém, keď pôjde o rekonštrukciu všetkých rozvádzačov? Je nízka ampérová
hodnota istenia v istiacej kaskáde od rozpojeného bodu niekde na ulici až po rozvádzač,
v ktorom bude napojený svetelný bod? Alebo je dimenzia rozvodnej siete malá a spotreba
elektrickej energie nie je dostatočná a rozvody by mohli vyhorieť? Tieto otázky mu neboli
zodpovedané. Opäť sa pýta, na základe čoho bude prevádzaná nejaká výmena istenia
v rozvádzačoch? Ing. Benes otvorene povedal, že vôbec nerozumel, čo vlastne od neho chce
poslanec Hrabčák. Nevie, čo je ampér, istenie a technický bleskozvod. Vyštudoval zahraničný
obchod. Táto správa bola vypracovaná projektantom tejto stavby a on ju v podstate iba
prednáša. Osobne sa zúčastnil poslaneckého kontrolného dňa aj zasadnutia komisie finančnej,
nebol na zasadnutí komisie správy majetku. Poslanci zúčastnení na kontrolnom dni môžu
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potvrdiť, že prešli všetky položky aj vrátane strechy, o ktorú sa zaujíma poslanec Hrabčák,
prečo nebola zapracovaná do projektu. IROP má vymedzené oprávnené náklady. Teda
projektant musí naprojektovať stavebný projekt v rámci oprávnených nákladov. IROP hovorí
aj o výške intenzity finančnej pomoci na žiaka v rámci školy. Po prepočte študentov HA bolo
projektantovi povedané, že môže projektovať tieto skutočnosti a musí sa zmestiť do tejto
záverečnej finančnej sumy. To znamená, že niektoré veci projektant naprojektoval, niektoré
nepodstatné, ktoré neboli oprávnené, nenaprojektoval. To sa udialo asi pred 3,5 rokmi
a medzitým sa všetko menilo napr. normy, cenové úrovne, zvyšovanie miezd aj povaha stavby.
Je tu dnes kvôli tomu, aby zastupiteľstvo odsúhlasilo rekonštrukciu strechy. Ale zastupiteľstvo
ju vôbec nemusí odsúhlasovať, môže to nechať tak s tým, že vnútorné priestory tejto školy budú
úplne zrekonštruované. Možno o dva roky niekto príde a povie, že je treba zrekonštruovať
strechu za určitú cenu a k tomu ešte zatečené miestnosti, pretože teraz sa toto udeje. Keď sa
nezrekonštruuje strecha, tak všetky stavebné práce prevedené na rekonštrukcii učební budú
znehodnotené v priebehu možno 2 – 3 rokov. Podobne ako bola otvorená strecha vo Svite
a znehodnotila sa škola. To isté sa zopakuje na HA. V podstate teraz ide o zabezpečenie
nejakých prác havarijného charakteru na tomto projekte, ktorý s rekonštrukciou strechy vôbec
neuvažoval. Nevie, z akého dôvodu projektanti nedali a nepripojili k materiálu prílohu rozpočtu
bleskozvodu. Je to požiadavka zhotoviteľa, objednávateľa, prekonzultovaná s pamiatkovým
úradom aj projektantom. Zmena strechy nie je len otázkou zhotoviteľa. Poslanec Hrabčák
dodal, že stanoviská projektantov alebo ďalších zúčastnených k tejto veci materiál neobsahuje.
Z textu môže len konštatovať dosiahnutý konsenzus zúčastnených. Zaujímal sa hlavne
o stanovisko projektanta, ako naprojektoval strechu alebo inštalačné rozvody, keď nevyhovujú.
V budúcnosti sa treba zaoberať vypracovaním komplexných projektových dokumentácií bez
ohľadu na to, či ide o projektovú dokumentáciu s prvkami, ktoré sú alebo nie sú oprávnené. V
rámci vízií sa dá predsa oddeliť to, čo je alebo nie je oprávnené a povedať, celý náklad
rekonštrukcie je napr. 1 mil. eur, ale iba stavebné úpravy do výšky 800 000 eur sú v rámci
výzvy, zvyšok bude musieť PSK dofinancovať. Nie po určitom čase povedať, že napr. aj strecha
alebo podlahy sú zlé. Predkladateľ začal diskusiu tým, že asi nie je kompetentným v týchto
veciach odborne diskutovať s poslancami PSK. Tieto veci ho zaujímajú. Predkladateľ je
šikovný človek, ale ako poslanec PSK za okres Sabinov žiada podrobnejšie vysvetlenia a on je
povinný ich predložiť Zastupiteľstvu PSK. Aj keď to nebude zaujímať 61 poslancov PSK, jeho
to zaujíma. Keď niektorí poslanci budú žiadať doklady ku školstvu, podporí to, lebo je tu
otvorená spoločnosť a žiada o komplexné informovanie poslancov, aby nedostávali len
čiastkové informácie, lebo tomu nerozumejú. Predseda PSK mal veľmi dobrú myšlienku
o streamovaní komisií, čo by veľmi pomohlo utvoriť si komplexný obraz o prerokovanom
materiáli. Nebol by to len jednostranný pohľad niekoho. Následne požiadal predkladateľa
o komplexné spracovanie materiálov, v ktorých sa dá rozdeliť samotný projekt na oprávnené
a neoprávnené aktivity. Je na to technická správa, výkresová dokumentácia a práve rozpočet,
ktorý je predmetom zazmluvnenia, môže byť rozčlenený na oprávnené a neoprávnené aktivity.
Tým sa vyhne takýmto chybám. Vzhľadom na opakovanie týchto vecí v zastupiteľstve odmieta
byť účastný na hlasovaní v tomto aj ďalších štyroch bodoch rokovania. Na znak nesúhlasu
s týmto prístupom, nielen ARR PSK ale aj Úradu PSK, odchádza z rokovania k týmto bodom
a vráti sa na ďalší bod.
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
Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a materiál, stavebný
dozor v celkovom objeme 126 902,69 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 32
proti: 0
zdržali sa: 4
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 23B – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov
Spojenej školy Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní“: Ing.

Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol návrh dofinancovania daného projektu
v celkovom objeme 14 365,60 eur s DPH. Obsahom materiálu je aj technická správa. Pri tejto
škole je zásadný problém, o ktorom treba rozprávať. V čase projektovania projektu Úrad PSK
a škola uvažovali o rekonštrukcii samotnej dielne s tým, že sa bude rekonštruovať aj strecha,
na ktorú bolo vyčlenených 120 000 eur, ktoré mali byť vyčerpané v rámci tohto projektu
a strecha sa mala opravovať. Na základe statického posudku sa zistilo, že obvodový základ
strechy je nepostačujúci a je nutné začať sanačné práce na streche, čiže sa nevyčerpá 110 000
– 120 000 eur v rámci projektu. K tomu pribudla problematika Catching-up Regions a SŠ Ľ.
Podjavorinskej II. etapa, kde Úrad PSK uvažuje o postavení ešte ďalšieho jedného podlažia
v rámci tejto dielne, ktoré bude predmetom žiadosti o NFP v rámci výzvy Catching-up Regions.
Dnes je táto dielňa v stave, že sa strecha nerekonštruuje a začína cez ňu pomerne intenzívne
zatekať. Celý predmet podpory sa týka hlavne elektroinštalačných zariadení a rozvodov dielne,
ktoré teoreticky môžu byť znehodnotené zatečením do budovy, Je potrebné na úrovni úradu
a školy vyvinúť úsilie, aby sa aspoň čiastočne konzervovala strecha, aby sa mohlo skolaudovať
to, čo sa spravilo v rámci I. etapy IROP a potom čakať na peniaze z II. etapy, potom strechu
otvoriť a dobudovať ďalšie poschodie. Napriek ukončeniu prác v rámci IROP nebude
vyčerpaných 120 000 eur, ale je nutné aspoň nejakým spôsobom zakonzervovať strechu pre
vydanie kolaudačného rozhodnutia na uskutočnené práce v rámci dielne.
Diskusia:
Poslanec Damankoš zhrnul tento aj predchádzajúci bod. Vyzerá to tak, že v PSK je obrovská
sieť škôl, ktorá je väčšia ako počty žiakov, ktorú nechce veľmi zracionalizovať. Je taká veľká,
že PSK nemá zdroje na to, aby ju sám opravoval. Potom využíva kadejaké programy. Aj keď
sa tvári, že to potrebuje, často potrebuje niečo iné. Pri HA na ul. Baštovej v Prešove aj SŠ Ľ.
Podjavorinskej v Prešove sa stavia, čo, kde a ako vyjde. Ing. Benes to dostatočne dobre
vysvetlil. Sčasti má pravdu aj poslanec Hrabčák, že PSK by mohol mať ambíciu si urobiť
projektové dokumentácie alebo aspoň základný odhad systému opráv všetkých budov
v školstve, s ktorými ráta a potom hľadať zdroje na to, z čoho to bude robiť. Spýtal sa na ďalší
postup pri streche SŠ Ľ. Podjavorinskej, či sa podnikli nejaké kroky. Kontrolný deň sa ukončil
tým, že tento stav nemôže takto trvať do zimy. PSK zainvestoval 600 000 eur do nejakej
elektroinštalácie pod strechu, v ktorej tečie. Je človek, ktorý celý doterajší život pracoval
v gymnáziu. Do odborných škôl treba vložiť strašné peniaze, aby sa posunuli do moderného
storočia. Treba si predstaviť nejaký stroj, z ktorého ide hrubý kábel a vedľa je mláka. Nevie,
kto je za tento stav zodpovedný. Spýtal sa predkladateľa, či do jesene bude strecha nejakým
spôsobom vyriešená, aby nehrozili tragické prípady úrazov. Navrhnutú sumu odporúča
zastupiteľstvu schváliť, keďže to poslanci videli a nebol o tom spor. Dve hodiny tam riešili
strechu, nie sumu vo výške 14 365,60 eur. Podľa slov Ing. Benesa je skutočný problém ten, že
tú strechu treba sanovať ale do tej miery, že vlastne sanáciou strechy sa umožní pracovať
v dielňach a toto musia byť vlastné prostriedky PSK. Keď prejde Catching-up Regions II. etapa,
táto strecha bude predmetom totálnej rekonštrukcie resp. samotná strecha musí ísť dole kvôli
nadstavbe ďalšieho poschodia, čiže na 1. poschodie príde nová strecha. Teraz treba strechu
zakonzervovať proti zatekaniu nejakými finančnými prostriedkami, čo už v podstate prebieha
rokovaním s odborom majetku a investícií Úradu PSK. Odtiaľ musí vyjsť iniciatíva, pretože
zhotoviteľ nebude teraz strechu opravovať, lebo nemá zmysel tam investovať 120 000 eur.
Môže sa stať, že o 3 roky to riadiaci orgán zneoprávní, keď sa vlastne strecha bude opätovne
otvárať. Takže radšej nevyčerpať 120 000 eur a zasanovať strechu za 30 000 – 40 000 eur a o 2
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roky bude strecha predmetom kompletnej rekonštrukcie a nadstavby tej dielne cez finančné
prostriedky pridelené Catching-up Regions.
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 Ľ. Podjavorinskej na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce a materiál
v celkovom objeme 14 365,60 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 23C – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ,
Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“: Ing.

Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, predkladá dofinancovanie predmetného projektu
z IROP v objeme 30 176,40 eur s DPH. Projekt sa v podstate dokončuje, všetky stavebné práce
sú viac-menej prevedené. Je tu rozpis požiadavky na nadlimitné výdavky. Na tento projekt bude
potom nadväzovať aj SŠ Stará Ľubovňa a kampus. Tieto peniaze idú práve do toho kampusu.
Všetky technické údaje sú obsahom materiálu.
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, Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní“ – stavebné práce
v celkovom objeme 30 176,40 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 23D – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ,
drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“: Ing.

Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, predkladá dofinancovanie predmetného projektu
z IROP v objeme 5 251,11 eur s DPH. Všetky tieto projekty boli plánované a projektované pred
3,5 rokmi. Ceny určené na základe prieskumov trhov, ktoré sa dostali do žiadosti o NFP sú
z cenovej úrovne roka 2018. Stáva sa presne to, že dnes tie stroje a zariadenia nie je možné
dostať za naplánované financie uvedené v žiadosti o NFP. V tomto prípade ide o stroj CNC
v celkovom objeme oprávnených výdavkov 385 000 eur s DPH. Víťazná suma z aukcie cez
elektronický systém Josephine je vygenerovaná na cenu 363 600 eur s DPH, čiže tam je ten
rozdiel potrebného dofinancovania v sume 5 251 eur z vlastných prostriedkov PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov SOŠ
drevárskej vo Vranove nad Topľou na praktickom vyučovaní“ – vnútorné vybavenie
v celkovom objeme 5 251,11 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 23E – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy SOŠ Svit“: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK,
predstavil návrh dofinancovania predmetného projektu v rámci operačného programu Kvalita
životného prostredia. Dodávateľ napriek niekoľkým termínom predĺženia nie je schopný
dokončiť tento projekt. Dnes má ešte spraviť približne 29 % - 30 % zazmluvnených výkonov.
Zaslal stanovisko o predĺžení termínu o 2 mesiace do 28. 10. 2020 z dôvodu COVID-19. Toto
predĺženie bolo iniciované v rámci riadiaceho orgánu Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry. Odpoveď ešte nie je k dispozícii. Výkon stavebného dozoru je financovaný
z vlastných prostriedkov PSK. Po dnešnom schválení finančných prostriedkov bude predĺžený
jeho výkon do konca októbra s tým, že jeho zmluva bude účinná až po schválení predĺženia
harmonogramu implementácie tohto projektu riadiacim orgánom.
Diskusia:
Poslankyňa Schlosserová spolu s Ing. Benesom veľmi dobre vie, že víťaz súťaže a firma
nachádzajúca sa na stavbe už urobila všetko týkajúce sa zníženia, ale nie energetickej náročnosti
budovy. Verí, že dnes nemusí vyhlásiť stávku, že zastupiteľstvo bude ešte raz schvaľovať
stavebnému dozoru finančné prostriedky na ďalšie predĺženie. Ing. Benes to asi nijak
neovplyvní. Skutočný stav videl aj predseda PSK. Ing. Benes môže povedať, že v tejto funkcii
pôsobí asi 16 rokov, ale nikdy sa nezúčastňoval každý týždeň kontrolných dní na nejakej stavbe.
Situácia je pomerne kritická. Na základe prísľubov zhotoviteľa sa dňa 1. 9. 2020 bude môcť
začať školský proces. To znamená, že interné vnútorné priestory budovy budú zrekonštruované
v zmysle projektu a zostanú exteriérové práce, ktoré by mali byť dokončené v priebehu októbra.
Aj výnimka riadiaceho orgánu je skutočne len na základe pandémie COVID-19. Predseda PSK
Majerský potvrdil, že na stavbe videl absolútne nekompetentných robotníkov a čo predvádzali,
bolo žalostné. Samotný stavbyvedúci vrieskal na zamestnancov rôznych firiem. Pohár
trpezlivosti asi pretiekol rovnako ako sud preplnený vodou pod prasknutou hadicou
vytápajúcou pivnicu. Mal síce v ten deň dovolenku, ale zúčastnil sa obhliadky aj vo vnútri
budovy. Okolie vyzerá tiež žalostne. Ak si niekto nedokáže urobiť poriadok na stavbe,
nedokáže udržiavať bezpečnosť pri práci zamestnancov a všetko s tým súvisiace, ide o hrozný
stav, kde nič nefunguje. Verí, že práce sa stihnú dokončiť a škola bude nielen k 1. 9. ale aj
k dátumom viazaným na ďalšie projekty odovzdaná tak, ako má byť. Poslankyňa
Schlosserová doplnila, že COVID-19 netreba dávať do súvisu s prácami prebiehajúcimi na
stavbe, lebo táto firma mala COVID-19 už v roku 2018. Zamestnancov hľadali cez bazoš, to
ešte nezažila. Rok aj 3 mesiace boli na tejto stavbe 3 zamestnanci. Ing. Benes dodal, že prvých
8 mesiacov tam nebol nikto. Pretože sa neboli schopní dohodnúť s vedením odboru majetku
a investícií na odovzdaní a prevzatí staveniska. Z 24 mesiacov takýmto spôsobom uplynulo 8
mesiacov a nikto tam nič nerobil. V maximálnej možnej miere sa tento stav snaží dať do
poriadku. Poslanec Janiga povedal, že celý interiér nebude ukončený do 1. 9. a COVID-19 na
to nemal vplyv. Keď zastupiteľstvo naposledy schvaľovalo prostriedky na dofinancovanie, bolo
deklarované, že ak ich zastupiteľstvo neschváli v sume nejakých 100 000 eur a nebude to
spravené do konca augusta, PSK príde o všetky peniaze. Dnes sa dozvie, že to nie je pravda.
Poslanci sú evidentne dlhodobo zavádzaní a nemá z toho dobrý pocit, lebo dobre nastavené
kritériá robia dobrých priateľov. PSK tejto firme stále ustupuje, stále sú podsúvané nejaké
podklady, ktoré sa nikdy nenaplnia. Požiadal o prípravu a predloženie podkladov na najbližšie
zasadnutie komisie finančnej o ďalšom postupe PSK voči tejto firme, ktorá z peňazí VÚC
vytiahla xy peňazí, natiahla čas, nedodržala termíny ani kvalitu. Nebude hovoriť o tom, že
vyslovene poškodili školu. Bude rád, keď sa stavba dokončí, ale chce vedieť, či sa na to takto
nečinne bude PSK pozerať. Vo firme má rozrobených niekoľko stavieb. Počas COVID-19 robil
každý a boli šťastní, že majú robotu. Toto je prvá firma, o ktorej vie, že zrazu nerobí. Poslanec
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Kahanec poznamenal, že pri niektorých investíciách je už na začiatku jasné, že firma je
problémová. Je lepšie odrezať tú firmu na začiatku, aj za cenu nejakých sporov, sankcií atď. V
zmluve sú určite zakotvené jasné pravidlá. V meste Prešov bola takto odstrihnutá firma, ktorá
začala robiť 2 škôlky, jednu ani nezačala, druhú rozbabrala a na obidvoch škôlkach skončila.
Poslankyňa Pleštinská podotkla, že firmu Euro-Building teraz Euro-Štukonz nemožno vylúčiť
zo súťaže. V Starej Ľubovni trikrát robili súťaž, trikrát sa prihlásila táto firma a nakoniec aj tak
robia. Toto musí vyriešiť Úrad pre verejné obstarávanie. Predseda PSK Majerský dodal, že
NR SR by mala zásadne zmeniť zákon o verejnom obstarávaní. Ing. Benes informoval
prítomných, že Úrad pre verejné obstarávanie nepozná možnosť vylúčiť firmu, pretože sa volá
Euro-Building alebo Euro-Štukonz. Je to len o splnení podmienok. Poslanec Janiga má
stopercentnú pravdu. Firma požiadala súd o ochranu pred veriteľmi. Dnes je preinvestovaných
70 %. Keď to PSK nedokončí, tak tých 70 % vráti a doinvestuje to z vlastných 30 %. Pevne
verí, že koncom októbra stavba bude nejakým spôsobom ukončená, PSK ju preberie, vypíše
skutočne všetky škody a dovtedy kým nebudú uhradené, nebude vyplatené zádržné 10 % zo
sumy, čo je dnes približne 150 000 eur. Podľa slov poslanca Kahanca sa treba trochu pozerať
do budúcnosti. To, že PSK prichádza o peniaze, počúvajú poslanci stále. Nikto nechce teraz
škrtať peniaze, o ktoré by mal PSK prísť. Keď v Prešove bola presne tá istá firma EuroBuilding, skončila na obidvoch stavbách. Nevylúčila sa z verejného obstarávania, ale nemala
splnené podmienky pri stavbe a skončila. Poslankyňa Schlosserová dodala, že by bolo dobré
odporučiť firme Euro-Building, aby konečne uzavrela poistnú zmluvu. Minulého roku žiadal
PSK uhradiť spôsobené škody, od toho času je ich tridsaťkrát viac a vtedy bolo zistené, že
nemajú ani poistku. Poslankyňa Turčanová reagovala tým, že prvou možnosťou je zmena
zákona. Druhou je to, že zákon teraz umožňuje vedenie nejakého blacklistu, ktorý zakazuje
takýmto spoločnostiam 5 rokov sa uchádzať vo verejnom obstarávaní. Otázkou je, či túto
možnosť PSK využil a nahlásil túto firmu ako problematickú. Dôležitou vecou pre budúcnosť
sú kvalitne pripravené zmluvy aj s uvedenou podmienkou poistenia a možnosti odstúpenia od
zmluvy v prípade, že si firma neplní zmluvné záväzky v požadovanej kvalite a v čase.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zníženie energetickej
náročnosti budovy SOŠ Svit“ – výkon stavebného dozoru v celkovom objeme 2 564,00
eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 39
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 24 – Smernica o podmienkach výberového konania
a o postupe pri realizácii výberového konania na funkciu
štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK: Predseda PSK Majerský predkladá predmetnú smernicu na schválenie Zastupiteľstvu
PSK. Prípadné otázky poslancov budú zodpovedané Mgr. Kellerom.
Diskusia:
Poslanec Hačko uviedol, že predložený materiál má niekoľko legislatívno-technických
problémov. Sú tak závažné, že zastupiteľstvo by nemalo pristúpiť k jej schváleniu. Poukázal na
čl. 4 ods. 1., kde je doručenie do elektronickej schránky Úradu PSK do 24.00 hod, subjekt stíha
podanie, elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené. Existuje vyjadrenie
jazykovedného ústavu, že obidva pojmy označujú polnoc, elektronické zariadenia nemajú čas
24.00, čiže je to absolútny nezmysel. Do pozornosti prítomných dal dokazovanie odbornej
praxe potvrdením zamestnávateľa vydaným pri skončení pracovného pomeru alebo iného
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obdobného pomeru. To pomerne diskvalifikuje ľudí zo súkromného sektora, lebo nie vždy
súkromný zamestnávateľ vydáva tieto potvrdenia pri skončení pracovného pomeru. Takýchto
vecí je v predloženej smernici viac, nechce tým zdržiavať. Smernicu treba prepracovať.
Požiadal zastupiteľstvo o neschválenie tohto materiálu. Poslanec Kocák sa spýtal
predkladateľa materiálu a hlavného kontrolóra PSK, či táto smernica s vymenovaním štatutárov
na 5 rokov nie je nad rámec platnej legislatívy. V prípade riaditeľov škôl to určuje osobitný
predpis zákona a v iných prípadoch platí Zákonník práce asi § 48. Nie je táto smernica nad
rámec Zákonníka práce a nestane sa, že nakoniec ju napadne prokurátor? Nie je zásadne proti
tejto smernici, ale chýba mu spoločenská diskusia a prerokovanie v poslaneckých kluboch so
zodpovedaním otázok za akých podmienok, či budú odvolaní hneď, alebo bude určené nejaké
prechodné obdobie atď. Predseda PSK Majerský odpovedal, že táto smernica bola
prediskutovaná v poslaneckých kluboch. Ide tu o úplne niečo iné. Buď to zastupiteľstvo chce
alebo nie. O tejto téme sa rozpráva už 2,5 roka. Keď príde na lámanie chleba, zrazu sa niekto
vyhovára na otvorenie spoločenskej diskusie. Poslanec Vook ako predseda poslaneckého klubu
má informovať svojich poslancov. Zúčastnil sa stretnutia predsedov poslaneckých klubov, kde
sa o tom hovorilo. Nevie, či informuje svojich poslancov alebo nie. Na stretnutí predsedov
poslaneckých klubov súhlasil, na rokovaní Rady PSK súhlasil a potom príde zasadnutie
zastupiteľstva a má úplne iný názor, čo sa dnes stalo niekoľkokrát. Buď je kvalifikovaný
a hodný predsedovania klubu, alebo nech si poslanci spravia poriadok s predsedom klubu.
Treba si stáť za chlapským slovom. Teraz prebieha zastupiteľstvo, ktoré nemusí zasadať päť
hodín a diskutovať o veciach, ktoré boli prerokované dávno predtým. Poslanec Šmilňák
vysvetlil poslancovi Kocákovi, že zastupiteľstvo teraz nejde odvolávať riaditeľov, ktorí sú
momentálne vo funkciách. Je to smernica týkajúca sa budúcich riaditeľov kultúrnych
a sociálnych zariadení. Čiže žiadne prechodné obdobie, žiadny rez, toto bude možno následný
krok, ak nastane dohoda v poslaneckom zbore. Táto smernica nie je retrospektívna, ale ide
smerom dopredu a bude sa týkať budúcich uchádzačov. Poslanec Vook požiadal predsedu
PSK, aby neiskril, lebo o tejto téme rozprával na zasadnutí poslaneckého klubu. Bolo to
myslené viac-menej tak, že čo bude so súčasnými riaditeľmi. Na klube prebrali túto vec a on
nerozhoduje za samotných 10 nezávislých poslancov klubu. Podľa jeho názoru nikto nemá
problém so smernicou, ale každá otázka smerovala k tomu, čo bude s tými súčasnými
riaditeľmi. Poslancom klubu odpovedal, že o tom sa ešte nerokovalo a vedenie PSK má prísť
s návrhom. Bola takáto dohoda? Potom nevie, prečo predseda PSK takto rozpráva. Mgr. Keller
vysvetlil, že predložená smernica neodporuje žiadnym právnym predpisom a je v súlade so
zákonom. Slúži na úpravu vecí a podmienok PSK, ktoré v zákone nie sú upravené a na základe
nej bude postupovať. Poslanec Gašper povedal, že podľa jeho právneho vedomia existuje
pracovný pomer na dobu určitú a neurčitú. Pokiaľ niekoho zastupiteľstvo schváli za
štatutárneho zástupcu podpisuje pracovnú zmluvu. Ak je na dobu neurčitú, je to súčasný stav.
Ak je na dobu určitú, môže byť maximálne na dva roky, môže sa raz predĺžiť o dva roky. Potom
sa už nedá predĺžiť, ale môže byť podpísaná pracovná zmluva na dobu neurčitú, alebo pracovný
pomer definitívne skončí. Je za obmenu štatutárnych zástupcov, ale nie v rozpore so
Zákonníkom práce. Predložil pozmeňovací návrh, aby sa z čl. 7 vypustili body 3 a 4, kde je
uvedené, že funkčné obdobie štatutára je 5-ročné a výkon funkcie štatutára zaniká uplynutím
funkčného obdobia. Ak sa toto vypustí spolu s bodom 2.c) v čl. 1, kde sa hovorí, že touto
smernicou sa zavádza práve toto 5-ročné funkčné obdobie, bude mať zastupiteľstvo úplne
rozviazané ruky, aby nielen každých 5 rokov ale v ktorejkoľvek chvíli vedelo rozhodnúť
o odvolaní akéhokoľvek štatutárneho zástupcu a o schválení nového. Bude to samozrejme na
základe nového výberového konania atď. Po vypustení spomínaných bodov bude smernica
úplne bez rozporu so Zákonníkom práce. Mgr. Keller odpovedal, že pri volených štatutárnych
orgánoch sa postupuje podľa zákona č. 552/2003 o výkone prác vo verejnom záujme. PSK
postupuje podľa tohto špeciálneho právneho predpisu, nie podľa Zákonníka práce. Poslanec
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Bieľak uviedol, že prítomní by si mali veci najprv naštudovať a potom argumentovať. Skutočne
vidieť, že práca poslaneckých klubov je rôzna a keď sa niečo dohodne, malo by to platiť. Veci
treba overiť ľuďmi znalých vecí a potom možno nebudú predkladané také návrhy, ako teraz
padajú. Pracovnoprávny vzťah riaditeľov príspevkových a rozpočtových organizácií, ak zákon
ukladá ako povinnosť vzniku vymenovanie do funkcie, tak samotné vymenovanie je akt,
ktorým vzniká pracovnoprávny vzťah. To znamená, že pri vymenovaní sú stanovené
podmienky, za akých tento pracovnoprávny vzťah vzniká. Ako je to aj v prípade hlavného
kontrolóra PSK aj riaditeľov škôl. Potom sa im uzatvára pracovná zmluva v zmysle uznesenia
o vymenovaní. Ak bude obsahovať lehotu 5 rokov, tak sa pracovná zmluva uzatvára na dobu 5
rokov a zaniká uplynutím týchto 5 rokov. Kedykoľvek počas doby 5 rokov má zastupiteľstvo
právo odvolať týchto riaditeľov z vážnych dôvodov. Čiže sa nezbavuje práva odvolať týchto
riaditeľov ani počas 5 rokov. Zákonník práce v žiadnom prípade nemôže byť porušený. Treba
si pozrieť aj iné ustanovenia Zákonníka práce, ktoré hovoria o inom spôsobe vzniku pracovného
pomeru, ako je samotná pracovná zmluva. Ak sa spoja tieto dve veci do súvislosti, tak poslanci
pochopia, že predložená smernica je plne v súlade s platnými zákonmi SR, ktoré treba
rešpektovať. Celá smernica je o jedinom podstatnom, či do budúcna pre nových vyberaných
a raz vymenovaných riaditeľov určí PSK funkčné obdobie alebo nie. Všetko ostatné bolo aj
v predchádzajúcej smernici, čiže sa principiálne nezavádza nič nové. Treba zvážiť, či doba 5
rokov je v poriadku alebo nie pre nových vymenovaných riaditeľov. Táto smernica a jej
schválenie zastupiteľstvom je potrebná, lebo ak by táto podmienka nebola vyhlásená v
samotnom výberovom konaní, potom nemôže zastupiteľstvo pri hlasovaní o vymenovaní
stanoviť riaditeľovi akúkoľvek lehotu funkčného obdobia. Uchádzač musí vopred vedieť, že sa
uchádza o funkciu časovo limitovanú, teda na 5 rokov a vie do čoho ide. Pre zastupiteľstvo je
to záväzok, lebo ho môže vymenovať do funkcie len za podmienok vyhlásených výberovým
konaním. Doba 5 rokov už nebude predmetom nejakej polemiky, ale bude automaticky záväzná
pre všetkých nastupujúcich riaditeľov v budúcnosti. Tento návrh skutočne treba podporiť,
pokiaľ sú poslanci stotožnení so samotnou lehotou 5 rokov. Nemyslí si, že predložený návrh
smernice má nedostatky závažného charakteru, ako spomínal poslanec Hačko. Ak áno, mal ich
vopred povedať. Formulácia môže byť iná, ale nie je v rozpore s platným právnym stavom, aby
ju zastupiteľstvo nemohlo schváliť a podľa nej postupovať. Navrhol a dal na zváženie
doplnenie čl. 2 v bode 6., aby väčšinu členov výberovej komisie tvorili poslanci Zastupiteľstva
PSK. Bolo by to úplne správne a korektné. Smernica ako taká je v poriadku. Predseda PSK
Majerský uviedol, že celou filozofiou tohto návrhu je limitovaná doba pôsobenia vo funkcii,
ktorou sú limitovaní predseda, poslanci, riaditelia stredných škôl. Riaditelia sociálnych
a kultúrnych zariadení nie sú limitovaní žiadnym časovým limitom. Toto malo byť pre týchto
ľudí motivačné, aby vedeli, že musia aj po vymenovaní vyvíjať aktivitu a byť inšpiratívnymi
vedúcimi osobnosťami. To bolo celé. Tento názor mal hneď po nástupe do funkcie predsedu
PSK. Dokonca to bolo spojené s tým, či neodvolať a voliť nanovo všetkých riaditeľov. Na to
nebola guráž a politická vôľa. Kvôli sťažnostiam a vážnym pochybeniam boli niektorí riaditelia
odvolaní, ostatní zostali vo funkciách. Päťročné funkčné obdobie je pre motiváciu. Poslanec
Gašper poďakoval poslancovi Bieľakovi za detailné vysvetlenie. Následne stiahol svoj
pozmeňovací návrh a bude hlasovať za túto smernicu. Poslanec Hačko sa v mnohom
stotožňuje s poslancom Bieľakom aj s jeho návrhom. Pokiaľ by to bola len vnútroorganizačná
smernica bez schválenia zastupiteľstva, môže byť. Ale koncentrácia chýb je taká vysoká, že ide
o istú poslaneckú česť. Možno by jej prijatiu neublížila doba jedného mesiaca potrebná na
prepracovanie so zahrnutím dobrých nápadov, ako väčšina poslancov vo výberovej komisii,
ktorí posilňujú zastupiteľský model. Niektoré veci narobia problém v budúcnosti a zakladajú
možné súdne spory. Nemožnosť odvolať štatutára, lebo v čl. 7 ods.5 d) je z nejakého dôvodu
uvedeného množné číslo, ak bez vážnych dôvodov nenapĺňa ciele. Prečo sa nepoužila
štandardná formulácia „bez vážneho dôvodu“? Smernica obsahuje veľmi veľa rizík. Vyžaduje
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kombináciu dôvodov, ktoré musí riaditeľ porušovať, pritom stačí jeden. Nevie, kde je
definovaný pojem „vážny dôvod“ a čo všetko to môže byť atď. Nežiada o nič extrémne len
o prepracovanie smernice, aby bola dôstojnou zákonnou normou schválenou zastupiteľstvom,
na základe ktorej bude PSK postupovať. Z profesionálneho hľadiska nemôže hlasovať za
smernicu v predloženej podobe. Poslanec Vook zdôraznil, že pri hlasovaní bude istotne vidno
ako predseda poslaneckého klubu Dohoda pre región komunikoval so svojimi poslancami.
Doplňovací návrh predložený poslancom Bieľakom:
- v čl. 2. v bode 6. za 2. vetou doplniť text v znení: Väčšinu členov komisie tvoria poslanci
Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Doplňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s prihliadnutím na § 11 ods. 2 písm. h)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e s účinnosťou od
1. septembra 2020Smernicu o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii
výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja v znení tak, ako je uvedené v prílohe tohto
uznesenia, so schváleným doplňovacím návrhom poslanca JUDr. Bieľaka:
v čl. 2. v bode 6. za 2. vetou doplniť text v znení: Väčšinu členov komisie tvoria poslanci
Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 1
zdržalo sa: 7
Doplňovací návrh bol schválený.
Príloha tohto uznesenia:
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PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov

Smernica
o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového
konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja

Spracovala:

JUDr. Mária Lukačíková
Kancelária riaditeľa, právne oddelenie

Účinnosť od: 1. septembra 2020

76

Základná právna úprava
1. Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov.
2. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3. Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
4. Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
5. Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
predpisov.
6. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov.
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Článok 1
Základné ustanovenia
1. Táto smernica upravuje:
a) postup pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho orgánu organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja,
b) predpoklady a požiadavky, ktoré musí uchádzač o funkciu štatutárneho orgánu organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej iba „uchádzač“)
spĺňať v čase podávania žiadosti o zaradenie do výberového konania,
c) ďalšie podmienky výkonu funkcie štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (ďalej aj ako „funkcia štatutára“ a „štatutár
organizácií“).
2. Účelom prijatia smernice je:
a) ustanoviť všeobecné platné princípy pre výber uchádzačov na výkon funkcie štatutára,
b) overiť schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na
povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať na mieste vedúceho zamestnanca,
c) zavedenie funkčného obdobia štatutárov organizácií.
3. Smernica sa vzťahuje na obsadzovanie funkcií štatutárov všetkých organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja okrem riaditeľov škôl
a školských zariadení, ktorých obsadzovanie sa riadi osobitným predpisom.2)
4. Kompetencie orgánov samosprávneho kraja na úseku vymenovania štatutárov organizácii definuje
osobitná právna úprava.1)

Článok 2
Postup pred realizáciou výberového konania, výberová komisia
1. Oznámenie o výberovom konaní na štatutára organizácie musí obsahovať najmä:
a) názov organizácie, v ktorej sa funkcia štatutára obsadzuje; sídlo organizácie,
b) termín a miesto uzávierky žiadostí o zaradenie uchádzača do výberového konania,
c) základné predpoklady a ostatné požiadavky na uchádzačov o funkciu štatutára,
d) podmienky zaradenia do výberového konania,
e) informáciu o tom, že obsadzovaná pozícia je obmedzená päťročným funkčným obdobím,
f) povinnosť zadefinovanú v Článku 3 bod 3. druhá veta,
g) ďalšie náležitosti uvedené v tejto smernici (napr. Článok 3 bod 5.),
h) informáciu o možnosti oboznámiť sa so znením tejto smernice s uvedením miesta jej
zverejnenia.
2. Oznámenie o výberovom konaní môže obsahovať aj ďalšie náležitosti podľa návrhu
spracovateľov. Návrh spracovateľa zohľadní oblasť pôsobnosti, poprípade veľkosť organizácie,
v ktorej má byť funkcia štatutára obsadená. To platí aj pre spresnenie základných predpokladov
alebo ostatných požiadaviek na uchádzačov, ak je to uvedené v Článku 3.
3. Spracovateľom oznámenia o vyhlásení výberového konania je vecne príslušný odbor t. j. odbor,
do riadiacej pôsobnosti ktorého organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“) patrí spoločne s oddelením práce a miezd v spolupráci
s výberovou komisiou podľa bodu 5. tohto článku (ďalej len „spracovateľ oznámenia“).
4. Oznámenie o výberovom konaní schvaľuje predseda Prešovského samosprávneho kraja (ďalej
len „predseda PSK“ ). Po schválení oznámenia o výberovom konaní, vecne príslušný odbor
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zabezpečí jeho bezodkladné zverejnenie na webovom sídle PSK a na webovom sídle dotknutej
organizácie.
5. Členov výberovej komisie písomne vymenuje predseda PSK v tomto zložení:
a) poslanec/poslanci Zastupiteľstva PSK,
b) člen/členovia komisie zriadenej Zastupiteľstvom PSK, ktorá plní úlohy na úseku samosprávy
do vecnej pôsobnosti, ktorého obsadzované miesto patrí,
c) zamestnanec/zamestnanci PSK,
d) zamestnanec/zamestnanci organizácie, v ktorej sa dané miesto obsadzuje určený zástupcom
zamestnancov podľa § 11a) Zákonníka práce.
6. Počet členov výberovej komisie sa určí ako nepárny. Výberová komisia musí mať najmenej päť
členov. Väčšinu členov komisie tvoria poslanci Zastupiteľstva PSK. Z každého zasadnutia
výberovej komisie sa vyhotovuje písomná zápisnica.
7. Právo predsedu PSK vymenovať nového člena výberovej komisie v prípade, že dôjde ku
skončeniu členstva menovaného člena a právo predsedu PSK odvolať člena výberovej komisie
ostáva nedotknuté do doby skončenia výberového konania.
8. Členovia výberovej komisie:
a) sú viazaní mlčanlivosťou vo vzťahu k uchádzačom a k hodnoteniu uchádzačov členmi komisie;
v čase prvého zasadnutia výberovej komisie, pred začatím rokovania, sú povinní podpísať
čestné prehlásenie o mlčanlivosti;
b) nesmú byť voči uchádzačom zaujatí a nesmú byť s nimi v príbuzenskom vzťahu („konflikt“);
bezodkladne po zistení konfliktu je dotknutý člen výberovej komisie povinný, pod hrozbou
zmarenia výberového konania, konflikt písomne oznámiť predsedovi výberovej komisie a
predsedovi PSK; momentom zistenia konfliktu sa člen výberovej komisie nesmie zúčastniť na
žiadnom úkone vzťahujúcom sa k výberovému konaniu, jeho členstvo sa pozastavuje a skončí
doručením oznámenia predsedovi PSK;
c) sa môžu svojej funkcie písomne vzdať.
9. Predsedom PSK menovaná výberová komisia si zo svojich členov určí predsedu výberovej
komisie.
10. Predseda výberovej komisie:
a) určí zapisovateľa výberovej komisie,
b) zvoláva zasadnutie výberovej komisie,
c) zodpovedá za dodržanie postupu pri oznámení konfliktu podľa bodu 8.b).
11. Kontaktnou osobou medzi predsedom PSK a členmi výberovej komisie je vedúci vecne
príslušného odboru, ktorý zodpovedá aj za včasnú administráciu všetkých písomností
k výberovému konaniu.

Článok 3
Základné predpoklady a ostatné požiadavky
1. Základné predpoklady uchádzačov:
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b) kvalifikačné predpoklady – vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa; spracovateľ je oprávnený
v oznámení o vyhlásení výberového konania spresniť požadované kvalifikačné predpoklady
uchádzača doplnením požadovaného odboru vzdelania a zadefinovať požadované osobitné
kvalifikačné predpoklady,
c) bezúhonnosť,
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d) zdravotná spôsobilosť, ak to vyžaduje osobitný predpis;
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Ostatné požiadavky:
odborná prax minimálne 5 rokov,
osobnostné predpoklady,
odbornosť,
manažérske zručnosti,
znalosť štátneho jazyka,
znalosť cudzieho jazyka, ak bude zadefinovaná postupom podľa Článku 2 bod 2. v spojení
s bodom 4.,
g) aktívna práca s počítačom a inými bežne používanými komunikačnými technológiami.
3. Uchádzač je povinný preukázať splnenie základných predpokladov a ostatných požiadaviek
(ďalej len „predpoklady“) v čase podávania žiadosti o účasť vo výberovom konaní.
Predpoklady musí spĺňať po celý čas výkonu funkcie štatutára.
4. Spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu sa preukazuje čestným vyhlásením
uchádzača.
5. Kvalifikačné predpoklady preukáže uchádzač predložením úradne overenej kópie
vysokoškolského diplomu. Ak nie je možné posúdiť kvalifikačné predpoklady len na základe
vysokoškolského diplomu, uchádzač je povinný predložiť aj informáciu o obsahu záverečnej
skúšky. Osobitné kvalifikačné predpoklady preukáže spôsobom uvedeným v oznámení
o výberovom konaní.
6. Bezúhonnosť sa preukazuje čestným vyhlásením uchádzača, že nebol právoplatne odsúdený za
úmyselný trestný čin. Uchádzač, ktorý bude menovaný do funkcie štatutára, je povinný pred
uzavretím pracovného pomeru spĺňať podmienku bezúhonnosti v súlade so zákonom3).
7. Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje potvrdením praktického lekára nie starším ako týždeň.
8. Odborná prax je súhrn znalostí a skúseností získaných pri vykonávaní pracovných činností,
ktoré majú rovnaký alebo obdobný charakter v oblasti pôsobnosti, v ktorej má byť funkcia
štatutára obsadená. Odborná prax sa preukazuje potvrdením zamestnávateľa vydaným pri
skončení pracovného pomeru alebo iného obdobného pomeru (napr. štátnozamestnaneckého
pomeru). Alternatívne je možné dĺžku odbornej praxe preukázať pracovnou zmluvou v spojení
s dokladom o skončení pracovného pomeru alebo iného obdobného pomeru.
9. Osobnostné predpoklady, odbornosť a manažérske zručnosti budú vyhodnotené na základe
výsledkov osobnostných dotazníkov, ktoré budú súčasťou výberových konaní. Osobnostné
dotazníky pripraví spracovateľ najneskôr v čase oznámenia o výberovom konaní.
10. Znalosť štátneho jazyka preukazuje uchádzač predložením úradne overenej kópie
vysvedčenia o maturitnej skúške, ak nie je táto informácia súčasťou dokladov podľa bodu 5.
11. Znalosť cudzieho jazyka preukazuje uchádzač predložením úradne overenej kópie
relevantného dokladu o získanom vzdelaní (napr. vysvedčenie o štátnej skúške), ak nie je táto
informácia súčasťou dokladov podľa bodu 5.
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Článok 4
Uzávierka žiadostí a rozsah požadovaných dokumentov
1. Termín uzávierky žiadostí o účasť vo výberom konaní sa považuje za dodržaný, ak bude žiadosť
vrátane požadovaných dokumentov doručená v stanovený deň do 15. hod. do podateľne Úradu
Prešovského samosprávneho kraja v uzavretej obálke s upozornením „Neotvárať – výberové
konanie na funkciu štatutára organizácie ....... (uviesť názov organizácie)„ uvedeným na obálke,
alebo ak bude v stanovený deň podaná na poštovú prepravu, čo bude preukázané otlačkom
poštovej pečiatky alebo doručením do elektronickej schránky Úradu PSK5) do 24:00 hod.
stanoveného dňa; elektronické doručenie o 0:00 hod. sa považuje za oneskorené.
2. Požadované dokumenty sú dokumenty popísané v Článku 3 v rozsahu tak, ako bude vymedzený
v oznámení o výberovom konaní.
3. Okrem dokumentov podľa bodu 2. tohto článku je uchádzač povinný doručiť motivačný list,
štruktúrovaný profesijný životopis a projekt podľa zadania zverejneného v oznámení
o výberovom konaní.
4. Projekt je potrebné predložiť v písomnej forme v rozsahu 4 – 6 strán. Odporúčaný rozsah 30 –
34 riadkov na stranu, riadkovanie - 1,5, veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne.
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Navrhovaná štruktúra projektu :
úvod,
zameranie projektu,
analýza súčasného stavu – silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia,
východiská projektu na základe analýzy a strategických dokumentov Prešovského
samosprávneho kraja resp. iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
ciele projektu,
akčný plán realizácie projektu s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov
financovania a pod.,
spôsob hodnotenia plnenia projektu ako celku a po jednotlivých etapách resp. častiach,
očakávaný prínos po realizácii projektu,
záver.
Článok 5
Podmienky zaradenia do výberového konania

1. Uchádzač bude zaradený do výberového konania za predpokladu, že splní tieto podmienky:
a) preukáže splnenie predpokladov a požiadaviek uvedených v oznámení o výberovom
konaní,
b) predloží požadované dokumenty a
c) splní riadne a včas aj ostatné podmienky uvedené v oznámení o výberovom konaní.
2. Po uplynutí termínu uzávierky žiadostí budú doručené žiadosti bezodkladne, najneskôr do
dvoch pracovných dní, odstúpené z podateľne Úradu PSK na vecne príslušný odbor.
3. V čase po odstúpení doručených žiadostí zodpovedá za plnenie úloh, ktoré neprislúchajú
výberovej komisii a sú spojené s výberovým konaním, vedúci vecne príslušného odboru.
4. Členovia výberovej komisie budú do dvoch pracovných dní písomne informovaní o počte
doručených žiadostí a vyzvaní na určenie termínu otvárania obálok s doručenými žiadosťami.
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Pri stanovení termínu je výberová komisia povinná zohľadniť lehoty uvedené v smernici
a postupovať tak, aby nedošlo k ich ohrozeniu.
5. Výberová komisia posúdi kompletnosť a úplnosť doručených žiadostí a prijme záver o zaradení
uchádzača do výberového konania alebo o nezaradení uchádzača do výberového konania.
6. Uchádzač bude o zaradení do výberového konania alebo o nezaradení do výberového konania
písomne oboznámený do 20 pracovných dní odo dňa zasadnutia výberovej komisie podľa bodu
5. tohto článku, najneskôr však päť pracovných dní pred termínom výberového konania.
Oznámenie o zaradení uchádzača do výberového konania bude obsahovať údaj o termíne,
mieste a čase výberového konania a má charakter pozvánky do výberového konania. V prípade
nezaradenia uchádzača do výberového konania sa v oznámení uvedie dôvod nezaradenia.
Článok 6
Výberové konanie
1. Uchádzačom, ktorí boli zaradení do výberového konania, sa zašle oznámenie podľa Článku 5
bod 6. (pozvánka) doporučene do vlastných rúk prostredníctvom poštového podniku s využitím
skrátenia doby uloženia, emailom, ak o to uchádzač požiada alebo elektronicky5).
2. Pred začatím výberového konania si komisia písomne dohodne spôsob hodnotenia jednotlivých
uchádzačov. V prípade rozdielnosti názorov členov výberovej komisie sa považuje za
rozhodujúci názor predsedu výberovej komisie.
3. Uchádzači sú na výberové konanie pozývaní podľa abecedy. Predseda výberovej komisie po
príchode uchádzača pred výberovú komisiu oboznámi uchádzača s priebehom výberového
konania a o dohodnutom spôsobe hodnotenia.
4. Výberová komisia je uznášaniaschopná, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých
členov. Komisia prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.
5. Výberové konanie sa skladá z dvoch častí:
a) Písomná časť – vypracovanie osobnostného dotazníka podľa Článku 3 bod 9.
b) Ústna časť – individuálny pohovor pred výberovou komisiou zameraný najmä na obhajobu
projektu; právo členov komisie klásť uchádzačom odborné otázky nad rámec osobnostného
dotazníka súvisiace s charakterom činností štatutára nie je dotknuté.
6. Na základe vyhodnotenia výsledkov výberová komisia určí poradie uchádzačov. Poradie
uchádzačov určené komisiou nie je pri podaní návrhu predsedu PSK zastupiteľstvu záväzné.
7. O priebehu procesu výberového konania a priebehu samotného výberového konania vyhotoví
zapisovateľ zápisnicu. V zápisnici uvedenie najmä:
a) dátum zverejnenia výberového konania,
b) dátum a miesto konania výberového konania,
c) funkciu, na ktorú bolo uskutočnené výberové konanie,
d) menný zoznam prítomných členov výberovej komisie s uvedením neprítomných členov
a dôvodom ich neprítomnosti,
e) zápisnicu z otvárania obálok s prihláškami, ktorá tvorí povinnú prílohu k zápisnici
z výberového konania,
f) prezenčnú listinu zúčastnených uchádzačov, ktorá tvorí povinnú prílohu k zápisnici
z výberového konania,
g) spôsob hodnotenia uchádzačov,
h) meno uchádzača, ktorého výberová komisia odporučí predsedovi na návrh na menovanie
zastupiteľstvom,

82

i)

dátum a podpisy prítomných členov výberovej komisie.

8. Odmietnutie podpísania zápisnice nemá na platnosť zápisnice žiaden vplyv. Dôvody
odmietnutia uvedie člen komisie, ktorý zápisnicu odmietol podpísať, v zápisnici. Ak nebude
súčinný, dôvody odmietnutia podpísania zaznamená zapisovateľ.
9. Zapisovateľ odovzdá zápisnicu vrátane jej príloh v jednom vyhotovení vedúcemu vecne
príslušného odboru za účelom jej zverejnenia. Osoba zodpovedná za zverejnenie zápisnice, dbá
na to, aby pred zverejnením zápisnice bol dodržaný postup v zmysle zákona6) a aby zverejnené
osobné údaje boli v súlade s princípom minimalizácie osobných údajov.6)
10. Vedúci vecne príslušného odboru v mene predsedu PSK oznámi výsledok výberového konania
zúčastneným uchádzačom do desiatich pracovných dní odo dňa konania výberového konania
s upozornením, že návrh výberovej komisie na menovanie štatutára má pre predsedu PSK
odporúčajúci charakter. Na menovanie uchádzača navrhnutého výberovou komisiou sa aplikuje
postup podľa platnej právnej úpravy1).
11. V prípade, že výberová komisia na základe výberového konania nevyberie uchádzača na
obsadzované miesto, pretože žiaden uchádzač nevyhovel ustanoveným podmienkam, predseda
PSK vyhlási nové výberové konanie.
12. Voľné miesto štatutára možno obsadiť bez výberového konania len do vymenovania po
úspešnom vykonaní výberového konania, a to najdlhšie na šesť mesiacov.

Článok 7
Menovanie štatutára a jeho funkčné obdobie
1. Predseda PSK podáva návrh na menovanie štatutára na zasadnutie zastupiteľstva.
2. O menovaní predsedom PSK navrhnutého uchádzača na funkciu štatutára rozhoduje
zastupiteľstvo prijatím uznesenia, ktorého súčasťou je zadefinovanie podmienky uvedenej
v bode 3. tohto článku.
3. Funkčné obdobie štatutára je päťročné.
4. Výkon funkcie štatutára zaniká uplynutím funkčného obdobia.
5. Do doby uplynutia funkčného obdobia je predseda PSK oprávnený podať návrh na odvolanie
štatutára najmä z týchto dôvodov:
a) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,
b) za porušenie povinností a obmedzení vyplývajúcich z osobitného predpisu3),
c) za závažné porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa k výkonu
činností štatutára alebo za porušenie vnútorných predpisov,
d) ak bez vážnych dôvodov nenapĺňa ciele stanovené v predloženom projekte rozvoja organizácie
alebo inom relevantnom strategickom dokumente zriaďovateľa,
e) ak sa organizácia zrušuje, zlučuje alebo splýva s inou organizáciou.
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Článok 8
Záverečné ustanovenia
1. Touto smernicou sa ruší „Smernica, ktorou sa upravuje postup pri vypísaní a uskutočnení
výberového konania na miesto vedúceho zamestnanca podľa § 5 ods. 1 zák. č. 552/2003 Z. z.
o výkone práce vo verejnom záujme“ zo dňa 30. 4. 2018 v znení dodatkov.
2. Smernica o podmienkach výberového konania a o postupe pri realizácii výberového konania
na funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja bola schválená uznesením Zastupiteľstva PSK č. 553/2020 dňa 24. 8. 2020
a nadobúda účinnosť dňa 1. 9. 2020.
3. Výberové konania začaté a neukončené do dňa 1. 9. 2020 sa dokončia podľa doterajších
vnútroorganizačných noriem.

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda
Prešovského samosprávneho kraja

V Prešove 24. 8. 2020
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K bodu 25 – Rôzne:
A/ Návrh na prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných
aktív poskytnutej MF SR na výkon samosprávnych pôsobností z dôvodu
kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku
pandémie ochorenia COVID-19: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu

PSK, uviedla, že vláda SR dňa 12. 8. 2020 prijala návrh na poskytnutie návratných finančných
výpomocí obciam a VÚC. Táto bezúročná návratná finančná výpomoc je určená na krytie
výdavkov samosprávnych funkcií a poskytuje sa kvôli výpadku dane z príjmov fyzických osôb
v roku 2020. Pre PSK je určená suma 7 762 643 eur. Splátky sú určené od roku 2024 do roku
2027 rovnomerne po 1,9 mil. eur. Túto návratnú finančnú výpomoc možno použiť
na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy do konca roka 2020
a je bez zabezpečenia.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. e) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) a ustanovením § 17 zákona NR
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A. s c h v a ľ u j e
prijatie návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej
Ministerstvom financií SR pre Prešovský samosprávny kraj na výkon samosprávnych
pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v
dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 7 762 643 eur
B. s p l n o m o c ň u j e
predsedu PSK k podpisu Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci medzi Ministerstvom
financií SR a PSK.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie
návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej MF
SR na výkon samosprávnych pôsobností dôvodu kompenzácie výpadku dane
z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia
COVID-19: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, konštatoval, že podmienky čerpania
splácania návratných zdrojov financovania sú dodržané a PSK spĺňa podmienky na prijatie
návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív MF SR v súlade so zákonom NR
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách.
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 stanovisko
hlavného kontrolóra PSK o dodržaní podmienok na prijatie návratnej finančnej
výpomoci zo štátnych finančných aktív poskytnutej Ministerstvom financií SR na výkon
samosprávnych pôsobností z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov fyzických
osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 26 – Interpelácie poslancov:

Poslanec Hrabčák interpeloval vedúcu odboru majetku a investícií v súvislosti s ovocným
sadom o výmere takmer 13,5 ha zapísaného na LV č. 109 v katastrálnom území Orkucany.
Chcel vedieť, či došlo k zmene nájomcu, k zmene nájomných podmienok, čo chce realizovať
nový nájomca v tomto ovocnom sade, aký je dlhodobý zámer PSK v tejto lokalite.
V bode 19, ktorý sa týkal predaja 79 m2 pre ECAV, si vypočul osobné invektívy na jeho
vierovyznanie od poslanca Babina. Požiadal ho, aby svoje pripomienky nevykrikoval, ale
kľudne hovoril do kamery a mikrofónu. Nie je cigán z ulice.
Predseda PSK Majerský povedal, že ak sa má hovoriť o úcte k vierovyznaniu, treba hovoriť
aj o úcte k národnostným menšinám žijúcim na území SR.
Poslanec Babin nebude teraz odpovedať poslancovi Hrabčákovi. Pripomenul povodeň v meste
Humenné dňa 18. 8. 2020, kedy bolo zatopených približne 3 000 domov v troch lokalitách.
Požiadal vedenie PSK o predloženie návrhu zmeny rozpočtu na ďalšie zasadnutie
zastupiteľstva s vytvorením nadácie na pomoc postihnutým ľuďom v sume 200 000 eur pre
mesto Humenné vzhľadom na ťažkú situáciu jeho občanov po povodni.
Poslanec Damankoš požiadal o predloženie písomnej informácie na ďalšie zasadnutie
zastupiteľstva o spôsobe riešenia strechy SŠ, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, kde môže dôjsť
k veľmi vážnemu ohrozeniu nielen vyučovacieho procesu ale aj ľudí kvôli zatekaniu do
rozvodu vysokého napätia.
Poukázal na vážnu záplavu v obci Milpoš. PSK by mal vytvoriť systém pomoci, aby dokázal
pomáhať mestám a obciam v takýchto vážnych situáciách.
Poslankyňa Sirková interpelovala vedúcu odboru strategického rozvoja a projektového
riadenia vo veci pokračovania projektu Catching-up Regions týkajúceho sa kanalizácie
a vodovodu, lebo starostovia obcí požadujú informácie. Chcela vedieť, čo sa deje, či sa čaká na
výzvy, alebo je už vybratá nejaká alternatíva. Starostovia obcí sa zúčastnili zasadnutia
regionálneho ZMOS, kde hovorili o náraste turistov, sú pripravení im ponúknuť služby, ale
v penzióne po dvoch dňoch turisti vyčerpú všetku vodu zo studne. Vodná nádrž Starina je pod
nosom a obce sú bez vody. Starostovia majú tú najlepšiu vôľu rozvíjať turizmus, ale zaseknú
sa na chýbajúcej základnej infraštruktúre. Takto sa Poloniny naozaj nenaštartujú tým správnym
smerom.
Predseda PSK Majerský je si toho plne vedomý, PSK rieši tento problém na dennej báze.
Vedúca odboru zašle písomnú odpoveď.
Poslanec Vook poukázal na došlý mail týkajúci sa Prešovského zdravotníctva s veľmi dobrou
odpoveďou hlavného kontrolóra PSK, čím sa potvrdilo, že oddelenie gynekológie, pôrodnice
a novorodeneckého oddelenia vo svidníckej nemocnici bolo zrušené v rozpore s uznesením č.
520/2013. Má výhrady k tomu, že hlavný kontrolór sa vyjadril iba k dátumu 1. 8. 2014, kedy
vznikla z neziskovej organizácie akciová spoločnosť, aj keď v danom čase nedošlo k zrušeniu
žiadneho oddelenia, ale stalo sa tak o 4 roky neskôr. Hlavný kontrolór tiež vôbec neriešil
prechod z neziskovej organizácie na akciovú spoločnosť a stratu majority na zdravotných
zariadeniach v správe finančnej skupiny. Reálne to znamená, že PSK odovzdal väčšinový
majetok, ktorý nemôže kontrolovať, ani o ňom rozhodovať. To všetko potvrdila aj správa
predsedu Výboru pre audit PSK zo dňa 7. 5. 2020. Položil otázku vedeniu aj Zastupiteľstvu
PSK, čo plánuje PSK v danej situácii robiť.
Poslanec Hrabčák interpeloval riaditeľa Úradu PSK vo veci zasielania mailu o konaní
kontrolných dní v rámci PSK. Chce byť informovaný o všetkých kontrolných dňoch a predmete
jednotlivých kontrolných dní tak, ako to robil bývalý vedúci odboru majetku a investícií.
Poslanec Repaský chcel vedieť, či sa nezabudlo na opravu cesty pri vjazde do Spišského
Podhradia. Jazdí sa tam v protismere a dochádza tam často ku kolíziám. Cesta je v záruke
a zatiaľ nebola daná do pôvodného stavu.
Predseda PSK Majerský dodal, že riaditeľ SÚC PSK zašle písomnú odpoveď na interpeláciu.
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K bodu 27 – Záver: Predseda PSK Majerský upozornil prítomných aj verejnosť,
že návrhy na udelenie Cien PSK je potrebné zasielať do 30. septembra 2020. Následne ukončil
22. zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť
a spoluprácu na dnešnom zasadnutí a pozval ich na plánované 23. zasadnutie dňa 19. októbra
2020.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

.........................................................

Overovatelia zápisnice:
PaedDr. Miroslav Benko, MBA

..............................................................

PhDr. Jozef Lukáč

..............................................................

Mgr. Fabián Novotný,
riaditeľ Úradu PSK

.............................................................

PaedDr. Milan Majerský, PhD.
predseda PSK

.............................................................
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