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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Z Á P I S N I C A     č. 22 / 2020 

 
 

z 23. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 19. októbra 2020 v Prešove 
konaného videokonferenciou  

 
 

                 

                Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 

    Program: 
 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
                2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.    
                3. Návrh na udelenie Cien PSK. 
                4. Návrh VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda PSK. 
                5. Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva PSK. 
                6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 
               7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 
                8. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022.    
                9. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020.  
              10. Návrh na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov - výstavba multifunkčného ihriska.   
              11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 
              12. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57. 
              13. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 
              14. Návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK. 
              15. Informatívna správa o zmenách v Inovačnom partnerskom centre.                                          
              16. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2020/2021. 
              17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018. 
              18. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 284/2019 zo dňa 26. 8. 2019.                          
              19. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.    
              20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.        
              21. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.  
              22. Zmena Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.  
              23. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku. 
              24. Návrh na zmenu názvu Šarišskej galérie v Prešove. 
              25. Rôzne. 
              26. Interpelácie poslancov. 
              27. Záver.                                         
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 23. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období konaného formou videokonferencie 
otvoril jeho predseda Milan Majerský. Privítal 60 online pripojených poslancov PSK. Písomne 
sa ospravedlnili poslanci Mudry a Sokol. 
Predseda PSK Majerský informoval prítomných, že novým vedúcim odboru zdravotníctva 
Úradu PSK sa stal MUDr. Tekáč, MPH. Zaželal mu veľa úspechov a síl v novej práci práve 
v súčasnej ťažkej dobe. Zároveň dal do pozornosti list zo dňa 12. 10. 2020 s oznámením 
o vytvorení nového poslaneckého klubu HLAS – sociálna demokracia (HLAS – SD) s 11 
členmi. Jeho predsedom je PhDr. Mgr. Ferenčák, MBA. 
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia a navrhol nasledovné zmeny: 
1) zmenu názvu bodu 18 – Návrh na zmenu člena Dozornej rady IDS Východ, s. r. o.;  
2) zaradiť do bodu 25 - Rôzne materiál s názvom Schválenie výdavkov na spolufinancovanie 
žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
3) stiahnuť z programu bod 24 - Návrh na zmenu názvu Šarišskej galérie v Prešove na základe 
prerokovania Rady PSK a rokovania predsedov poslaneckých klubov. Keďže v tejto 
organizácii beží v súčasnosti projekt, zastupiteľstvo by o tomto bode rokovalo možno už na 
najbližšom zasadnutí alebo v budúcom roku po ukončení projektu, aby sa nevstupovalo do 
rozbehnutých procesov. Po dnešnom rannom telefonáte s riaditeľom Šarišskej galérie v Prešove 
poslancom PSK Dupkalom nemal túto informáciu. Bolo mu vysvetlené, že zastupiteľstvo môže 
kľudne rokovať o tomto bode po ukončení projektu, v ktorom je Šarišská galéria v Prešove 
zapojená. 
Diskusia: 
Poslanec Dupkala úprimne verí všetkému, čo teraz povedal predseda PSK. Tento návrh má 
len samé plusy pre inštitúciu a žiadne negatívum. Plusy nie pre jej riaditeľa, ale pre inštitúciu, 
kraj a jeho zamestnancov. Veľmi rád osobne alebo na pôde zastupiteľstva vysvetlí a ozrejmí 
skutočnosti, lebo má pocit, že nie všetky informácie prerokované komisiou kultúry a všetkým 
jej členom poďakoval za schválenie tohto návrhu, sa dostanú k predsedovi PSK, podpredsedom 
PSK, poslancom PSK. Nechce tým vnášať žiadne pochybnosti ani do práce komisie, ale 
všetkým rád osobne vysvetlí tento zámer so všetkým pozitívnym, čo z neho vyplynie pre 
galériu, kraj a návštevníkov. Poďakoval predsedovi PSK za jeho profesionálny prístup k tejto 
veci. Poslanec Bochňa navrhol, aby sa predsa len o tomto bode rokovalo na základe 
rozhovorov s poslancami PSK a členmi komisie kultúry, ktorá tento návrh odporučila 
zastupiteľstvu schváliť. Predseda PSK Majerský predložil návrh prvý v poradí. Momentálne 
rieši dilemu, či zastupiteľstvo bude najprv hlasovať o jeho návrhu alebo návrhu poslanca 
Bochňu. Navrhol rokovať o Návrhu na zmenu názvu Šarišskej galérie v Prešove až po ukončení 
projektu. Keďže prvý navrhol zmenu predloženého programu, malo by sa hlasovať najprv 
o jeho návrhu, až potom o návrhu poslanca Bochňu. Podľa slov poslanca Gašpera predseda 
PSK navrhol program, nie zmenu programu. Zmena bola navrhnutá až poslancom Bochňom. 
Predseda PSK Majerský vysvetlil, že navrhol nasledovnú zmenu programu v troch bodoch: 
1) zmenu názvu bodu 18 – Návrh na zmenu člena Dozornej rady IDS Východ, s. r. o.; 2) zaradiť 
do bodu 25 - Rôzne materiál s názvom Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí 
o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK; 3) stiahnuť z programu bod 24 - Návrh na zmenu názvu Šarišskej galérie 
v Prešove až po ukončení projektu. Navrhol zmenu programu a v takom poradí by 
zastupiteľstvo malo hlasovať. Poslanec Vook dodal, že komisia kultúry jasne schválila tento 
bod. Už niekoľkokrát sa stalo, že komisia kultúry odporúča zastupiteľstvu schváliť nejaký 
návrh a niekto z vedenia, nevie, či predseda PSK alebo vedúca odboru kultúry, zo skúseností 
vie, že asi vedúca odboru kultúry, rozhodne o stiahnutí predmetného bodu. Prečo potom 
existuje komisia kultúry, ktorá jednomyseľne svojím súhlasom podporí takéto riešenie a niekto 
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z vedenia to stopne? Predseda PSK Majerský predpokladá, že všetkým poslancom fungujú 
reproduktory aj mikrofóny. Povedal, že o tomto bode bude zastupiteľstvo rokovať po ukončení 
projektu. Tieto veci si nechal ráno vysvetliť. Celkom logicky vec zdôvodnil. Nikto 
nespochybnil komisiu kultúry. Požiadal poslancov, aby nespochybňovali vedenie PSK. Keď 
má novú informáciu, hneď ju oznámi poslancom. Túto informáciu získal dnes ráno po 
telefonáte s poslancom Dupkalom. Poslanec Dupkala sa nevyjadril v tom zmysle, že kým 
neskončí projekt, nemal by byť tento bod prerokovaný. Len povedal, že k predsedovi PSK sa 
asi nedostali všetky informácie, ktoré nijako neovplyvnia chod tohto projektu podporeného 
bývalým či súčasným vedením PSK. Jednoducho by bol zlým riaditeľom a štatutárom, ak by 
nebojoval za zverenú inštitúciu a má dôveru zastupiteľstva aj vedenia PSK. Domnieva sa, že 
tento bod by mal zostať v programe rokovania a v diskusii všetkým rád úprimne a pravdivo 
vysvetlí všetky informácie. Chcel vedieť, kto povedal predsedovi PSK, že keď beží projekt, nie 
je vhodné zmeniť názov. Niekto z kolegov na Úrade PSK alebo niekto z odboru kultúry? Je mu 
to vlastne jedno, má poslanecké právo a dnes ho využije. Poďakoval predsedovi PSK za jeho 
postoj k tejto veci. Ako dobrý a zodpovedný riaditeľ musí trvať na tomto návrhu. Ak prejde, 
všetkým veľmi rád objasní plusy a verí, že žiadne mínusy. Samotné hlasovanie zastupiteľstva 
už ovplyvniť nedokáže. Poslanec Bieľak doplnil, že Rada PSK sa na zasadnutí minulý 
pondelok dohodla, že tento bod rokovania stiahne z programu kvôli nejasným veciam 
a otvoreným otázkam. Má za to, že Rada PSK navrhla predsedovi PSK stiahnuť tento bod 
z programu rokovania. Nebola to iniciatíva predsedu PSK, ani nikoho z vedenia PSK. Návrh 
vznikol z diskusie, aby sa veci ešte odkomunikovali a vysvetlili a aby sa o tomto bode hlasovalo 
až na najbližších zasadnutiach zastupiteľstva. Ak majú mať závery Rady PSK zmysel pre 
ostatných poslancov, mali by jej odporúčania rešpektovať a tento bod stiahnuť z dnešného 
rokovania. Predseda PSK Majerský potvrdil celú túto pravdu. Poslankyňa Turčanová 
zopakovala slová predrečníka. Táto vec bola dohodnutá na Rade PSK. Sama má skúsenosť 
s eurofondmi, že nie je dobré počas realizácie projektu meniť veci. Je to možné, ale PSK si 
veľmi skomplikuje situáciu dodatkovaním všetkých zmlúv, vyjadrovaním sa riadiaceho orgánu 
k všetkým zmenám a pod. Počas implementácie projektu to neodporúča. Predseda PSK 
Majerský pripomenul, že najprv prebehne hlasovanie o jeho návrhu. Keď neprejde, 
zastupiteľstvo bude hlasovať o návrhu predloženom poslancom Bochňom.  
 
Návrh zmien programu 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK predložený predsedom PSK:  
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

                2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.    
                3. Návrh na udelenie Cien PSK. 
                4. Návrh VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda PSK. 
                5. Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva PSK. 
                6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2020. 
               7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 
                8. Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 2021/2022.    
                9. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020.  
              10. Návrh na predfinancovanie projektu SOŠ gastronómie a služieb, Prešov - výstavba multifunkčného ihriska.   
              11. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020. 
              12. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy  
                    IROP-PO2-SC223-2020-57. 
              13. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 
              14. Návrh strategicko-plánovacích regiónov na území PSK. 
              15. Informatívna správa o zmenách v Inovačnom partnerskom centre.                                          
              16. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2020/2021. 
            17. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018. 

              18. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 284/2019 zo dňa 26. 8. 2019.  
                    zmena názvu – Návrh na zmenu člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o.                           
              19. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa.    
              20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.        
              21. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.  
              22. Zmena Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.  
              23. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku. 
              24. Návrh na zmenu názvu Šarišskej galérie v Prešove. – stiahnuť z rokovania 
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25. Rôzne. – zaradiť bod s názvom Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre 
zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 

            26. Interpelácie poslancov. 
              27. Záver.                                         

       Hlasovanie:                  za: 40   proti: 0  zdržalo sa: 14 
       Zmeny programu 23. zasadnutia Zastupiteľstva PSK boli schválené. 
        
       Predseda PSK Majerský dodal, že tento návrh bol schválený, preto zastupiteľstvo už nebude   
       hlasovať o ďalšom návrhu.  

 
Predseda PSK Majerský navrhol do návrhovej komisie poslancov Bieľaka, Ferenčáka, 
Ferka, Šmilňáka, Vooka.  
Hlasovanie:                 za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Kanuščáka a Kičuru.  
 
 

K bodu 2 – Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že od posledného zasadnutia zostalo 
v plnení uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 a B.2, ktoré sa nevyhodnocuje, keďže podľa 
posledných informácií zostáva stále otvorený projekt Šarišskej galérie v Prešove, kde sa čaká 
na vyjadrenie požiarnikov a potom by malo začať kolaudačné konanie. Uznesenie č. 482/2020 
je v bode B.1 splnené, materiál na optimalizáciu siete stredných škôl bol vypracovaný. V bode 
B.2 sa priebežne plní vzhľadom na termín do konca roka 2021. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš pripomenul, že uznesenie č. 482/2020 schválilo zastupiteľstvo, ktoré 
poverilo odbor školstva a komisiu školstva predložiť návrh na racionalizáciu resp. 
optimalizáciu siete stredných škôl v okresoch Vranov nad Topľou a Snina. To isté 
zastupiteľstvo o dva mesiace neskôr odmietlo rokovať o predloženom návrhu. Považuje 
uznesenie za splnené, aj keď sa nevyriešilo nič, na čom sa zastupiteľstvo uznieslo. Poslanec 
Dupkala sa vyjadril ku kolaudácii Šarišskej galérie v Prešove. Minulý týždeň mal telefonický 
rozhovor so zástupkyňou  OR HaZZ v Prešove, ktorý bol vlastne poslednou inštitúciou 
potrebnou ku kolaudácii. Podľa slov poslankyne Turčanovej bude potom menší problém pri 
zmene názvu tejto inštitúcie. Podarilo sa mu konečne získať posledné kladné stanovisko a do 
konca týždňa bude môcť s radosťou oznámiť predsedovi PSK a vedúcej odboru kultúry, že 
v rámci Šarišskej galérie v Prešove je všetko splnené a zvoláva kolaudačné stretnutie. Verí, že 
všetci poslanci radi prijmú pozvanie do nových krásnych moderných priestorov krajskej galérie 
v Prešove. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 

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

K bodu 3 – Návrh na udelenie Cien PSK: Poslankyňa Pleštinská, 
predsedníčka komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK, informovala prítomných, že 
dňa 12. 10. 2020 sa uskutočnilo zasadnutie komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK, 
ktorá odporúča Zastupiteľstvu PSK udeliť Cenu PSK za rok 2020: 1) akademickému sochárovi 
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Štefanovi Kovaľovi za osobitný prínos pri záchrane a uchovávaní kultúrneho dedičstva 
Prešovského kraja a jeho prezentácii v oblasti výtvarného umenia; 2) RNDr. Igorovi Kudzejovi, 
CSc., riaditeľovi Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, za celoživotné dielo zasvätené 
propagácii astronómie a osobný a nenahraditeľný prínos pri zriadení astronomického komplexu  
európskeho významu, ktorý nezvyčajným spôsobom propaguje región doma i vo svete; 3) 
MUDr. Mariánovi Krížovi za významný prínos v rozvoji prešovského šachu, pedagogickú, 
vedeckú a publikačnú činnosť a propagáciu regiónu doma i v zahraničí.  
Diskusia:  
Poslanec Dupkala vyjadril verejné poďakovanie tejto komisii za prácu. Možno by bolo 
v budúcnosti dobré, aby zoznam navrhnutých kandidátov z kultúrnej obce dostala aj komisia 
kultúry. Všetkým chce veľmi úprimne poďakovať. RNDr. Kudzejovi, CSc., jeho osobnému 
priateľovi, želá všetko dobré. To, čo predvádza vo svojom astronomickom svete, je naozaj 
unikátne. Je to krásna vizitka toho, čo sa dá v PSK urobiť. Zablahoželal všetkým oceneným. 
Verí, že aj o rok budú ceny udelené ľuďom z rôznych oblastí a túto tradíciu treba v PSK udržať. 
Poslanec Benko zablahoželal všetkým trom oceneným s tým, že treba rešpektovať výberovú 
komisiu. V dôvodovej správe je uvedené, že do stanoveného termínu bolo doručených 16 
návrhov a predložených návrhov bolo 17. Chcel vedieť, či ten jeden návrh bol akceptovaný 
komisiou. Poslankyňa Pleštinská vysvetlila, že pri spracovaní materiálu sa vyskytla tlačová 
chyba. V konečnom dôsledku komisia rozhodovala a vyberala zo 17 nominovaných. 
Poslancovi Hoptovi je opäť veľmi ľúto, že sa nehlasuje o všetkých nominovaných, ale 
rozhoduje o tom komisia, ktorá je len poradným orgánom zastupiteľstva. Mohla navrhnúť 
týchto troch kandidátov, ale zastupiteľstvo malo mať možnosť hlasovať o všetkých. Nie je 
veľmi logické, že PSK vyzýva ľudí podávať návrhy a nakoniec sa o nich nehlasuje. Veľmi ho 
mrzí, že medzi navrhnutými resp. ocenenými zase nebude žiaden robotník a práve robotnícka 
trieda vytvára materiálne hodnoty, z ktorých aj my žijeme. Poslanec Damankoš reagoval na 
slová poslanca Hoptu. V uznesení komisia navrhuje, či môže pokojne navrhnúť akékoľvek 
zmeny. Je to návrh na udelenie cien, komisia ešte o ničom nerozhodla. Rozhodla len 
o predložení týchto troch návrhov. Teória triedneho delenia spoločnosti marxisticko-leninského 
charakteru neplatí v tejto spoločnosti a komisia sa ňou neriadi. Predseda PSK Majerský dodal, 
že robotníka mohol navrhnúť ktokoľvek, aj samotný poslanec Hopta. Určite by sa nemal 
znevažovať žiaden stav. Je jedno, či je niekto pracovníkom na VŠ, v nemocnici 
alebo v akejkoľvek fabrike na území PSK. Ak teraz poslanec Hopta navrhne, že žiada 
hlasovanie zo všetkých navrhnutých kandidátov, budú mať poslanci možnosť fakticky aj 
technicky hlasovať a vyberať zo všetkých 17? Nebudú mať. V minulých rokoch už navrhoval 
arm. gen. L. Svobodu, in memoriam. Nebola možnosť o ňom ani hlasovať. 30 rokov po 
novembri si nedovolí Zastupiteľstvo PSK oceniť jedného robotníka v PSK. Všetci biskupi už 
boli ocenení, ale robotník sa nenašiel ani jeden, pričom nemá nič proti biskupom. K triednemu 
a netriednemu deleniu dodal, že robotníci stále v tejto spoločnosti žijú, existujú a pracujú pre 
tento národ, preto by ich nepodceňoval. Predseda PSK Majerský pripomenul, že 
zastupiteľstvo ocenilo aj politického väzňa, ktorý na nútených prácach odrobil niekoľko rokov. 
Nevie, či vytváral alebo nevytváral hodnoty. Keď je počas totalitného režimu politický väzeň 
na nútených prácach, je to tiež robotnícka činnosť. Teda pred dvomi rokmi bol ocenený aj 
robotník ako politický väzeň. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
     návrh na udelenie Cien PSK 
B/ u d e ľ u j e     Cenu PSK za rok 2020: 
     1) akademickému sochárovi Štefanovi Kovaľovi  
         za  osobitný  prínos  pri  záchrane  a  uchovávaní kultúrneho dedičstva Prešovského kraja  
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         a jeho prezentácii v oblasti výtvarného umenia     
2) RNDr. Igorovi Kudzejovi, CSc., riaditeľovi Vihorlatskej hvezdárne v Humennom,  
    za celoživotné dielo zasvätené propagácii astronómie a osobný a nenahraditeľný prínos  
    pri   zriadení   astronomického  komplexu  európskeho  významu,   ktorý  nezvyčajným  
    spôsobom propaguje región doma i vo svete 
3) MUDr. Mariánovi Krížovi  
    za významný prínos v rozvoji prešovského šachu, pedagogickú, vedeckú a publikačnú  
    činnosť a propagáciu regiónu doma i v zahraničí.     

Hlasovanie:                 za: 56   proti: 0  zdržal sa: 1         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

 

K bodu 4 – Návrh VZN PSK č. ../2020 o organizácii referenda 
PSK: Predseda PSK Majerský uviedol, že podľa ústavy sa územná správa uskutočňuje na 
zhromaždeniach obyvateľov obce, miestnym referendom, referendom na území VÚC, orgánmi 
obce alebo orgánmi VÚC, z čoho vyplýva logická požiadavka prijatia VZN o riešení otázok 
spojených s možnou realizáciou referenda v rámci PSK aj v súvislosti s požiadavkou otvorenej 
samosprávy a Transparency International Slovensko. Schválením predloženého návrhu sa 
zoberie do úvahy príslušná právna úprava, ktorá predpokladá prijatie takéhoto VZN 
a v konečnom dôsledku sa PSK plnohodnotne pripraví vo vzťahu k budúcnosti na situáciu 
s uskutočnením referenda. 
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   Všeobecne záväzné 
nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 83/2020 o organizácii referenda 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                 za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 5 – Rokovací poriadok komisií Zastupiteľstva PSK: 
Predseda PSK Majerský predkladá tento materiál zastupiteľstvu v súvislosti s požiadavkou 
otvorenej samosprávy a Transparency International Slovensko. Rokovací poriadok komisií 
Zastupiteľstva PSK bol prerokovaný vo vedení Úradu PSK, dvakrát vo všetkých komisiách 
s tým, že takmer všetky pripomienky boli zapracované do materiálu a v Rade PSK. Tento 
rokovací poriadok sa nevzťahuje na rokovanie mandátovej komisie a komisie na ochranu 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Ustanovuje predovšetkým 
všeobecne úlohy komisií v rámci ich poradnej, iniciatívnej a kontrolnej funkcie, organizačnú 
štruktúru komisií, spôsob rokovania riadnym zasadnutím a spôsobom per rollam, prípravu 
a priebeh rokovania komisií, prijímanie uznesení, vyhotovovanie uznesení a zápisníc 
z rokovania komisií. 
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   Rokovací poriadok 
komisií Zastupiteľstva PSK uvedený v prílohe tohto uznesenia. 
Hlasovanie:                 za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 
 

Rokovací poriadok   
komisií Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

 
Článok  I. 

Úvodné  ustanovenia 
 
1. Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „zastupiteľstvo“) v zmysle § 20 
ods. 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 302/2001 Z. z.“) určuje 
úlohy a spôsob rokovania komisií zriadených zastupiteľstvom.  
 
2. Zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú, finančnú komisiu a ďalšie komisie, ak tak ustanoví 
osobitný zákon. Zastupiteľstvo v zmysle ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane 
verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
zriaďuje komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. 
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a   
mandátová komisia sú zložené iba z poslancov zastupiteľstva a na činnosť týchto komisií sa 
tento rokovací poriadok nevzťahuje. 
 
3. Rokovací poriadok komisií zastupiteľstva (ďalej len „rokovací poriadok“) ustanovuje postup 
pre prípravu a priebeh rokovania komisií, prijímanie uznesení, vyhotovovanie uznesení 
a zápisníc z rokovania komisií, postup pri ich vyhotovovaní a hlasovanie per rollam.   
 
4. Komisie zastupiteľstva sú zriadené ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné 
orgány zastupiteľstva. 
 
5. Stále komisie sa zriaďujú spravidla na celé funkčné obdobie zastupiteľstva, dočasné komisie 
sa môžu zriadiť na dobu splnenia konkrétnej úlohy určenej zastupiteľstvom.  
 
6. Členstvo v komisii vzniká na základe voľby zastupiteľstvom. Funkčné obdobie členov 
komisie je totožné s funkčným obdobím zastupiteľstva.  
 
7. Členstvo v komisii zaniká:  
a) uplynutím funkčného obdobia zastupiteľstva,  
b) odvolaním zastupiteľstvom,  
c) vzdaním sa členstva v komisii,  
d) smrťou,  
e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,   
f) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný 
čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený. 
 
8. Vzdanie sa členstva musí urobiť člen komisie písomne a oznámenie o vzdaní sa členstva 
doručiť do podateľne Úradu PSK. Účinky vzdania sa členstva nastávajú dňom doručenia 
oznámenia  alebo dňom uvedeným v oznámení.   
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9. Rokovací poriadok nesmie byť v rozpore s Ústavou SR, ústavnými zákonmi, zákonom 
302/2001 Z. z. a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, inak je v tej časti, v ktorej 
im odporuje, neplatný.  
 
10. Komisie sa riadia pri svojej činnosti zásadou efektívnosti, účelnosti, vecnej príslušnosti a v 
kontrolnej činnosti aj zásadou adresnosti kontroly.  
 
11. V zmysle § 11 ods. 6 zákona č. 302/2001 Z. z. si zastupiteľstvo pred prijatím rozhodnutia 
vo veci vyžiada stanovisko vecne príslušnej komisie ako poradného orgánu zriadeného vo veci, 
ktorej sa prijatie rozhodnutia týka. 
 
12.  Zastupiteľstvo môže podľa potreby zriaďovať, rozčleňovať, zlučovať, resp. rušiť komisie. 

 
Článok II. 

Úlohy komisie 
 

Komisie v rámci svojich funkcií plnia najmä tieto úlohy. 
 

1. V  rámci poradnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené, vypracovávajú: 
    a) stanoviská  a odporúčania k prerokovaným materiálom ako podklad pre        
        rozhodovanie zastupiteľstva,            
    b) stanoviská a odporúčania k návrhom najdôležitejších  investičných  zámerov  kraja, 
    c) stanoviská a odporúčania k riešeniu najdôležitejších otázok života obyvateľov kraja. 

 
2. V rámci iniciatívnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: 
    a) vypracovávajú  iniciatívne  návrhy a podnety na riešenie všetkých dôležitých otázok    
        kraja na rokovanie zastupiteľstva, 

b) predkladajú  iniciatívne  návrhy  a  podnety  Úradu PSK,  ktorý  je povinný sa nimi  
    zaoberať a prostredníctvom riaditeľa Úradu PSK informovať komisiu o výsledkoch    
    riešenia. 

 
3. V rámci kontrolnej funkcie na úsekoch, pre ktoré boli zriadené: 
     a) kontrolujú spôsob realizácie uznesení zastupiteľstva, 
     b) kontrolujú, ako sa vybavujú pripomienky, podnety obyvateľov samosprávneho   
         kraja  
     c) dozerajú na hospodárenie s majetkom kraja a s majetkom štátu ponechaným kraju  
         na  dočasné hospodárenie, 
     d) dozerajú na tvorbu zdravých životných podmienok a ochranu životného    
         prostredia v kraji. 

 
4. Komisie nemajú rozhodovaciu a výkonnú právomoc. 

 
Článok III. 

Organizačná štruktúra komisií 
 
1. Zastupiteľstvo volí predsedu a podpredsedu komisie, ktorými sú vždy poslanci a volí aj  
    členov komisie - poslancov a členov komisie - neposlancov. 
 
2. Predseda komisie: 

a) riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva a vedie jej zasadnutie, 
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b) spoločne so sekretárom komisie zostavuje návrh plánu činnosti komisie na určité 
časové obdobie, 

c) so sekretárom komisie pripravuje návrh programu zasadnutia komisie, 
d) organizuje spoluprácu komisie s ostatnými komisiami, 
e) podpisuje spoločne s overovateľom a sekretárom komisie zápisnicu zo zasadnutia 

komisie a uznesenia komisie, 
f) zastupuje komisiu navonok, 
g) zabezpečuje iné úlohy, ktorými ho poverí zastupiteľstvo. 

 
3. Podpredseda komisie: 

a) v prípade neprítomnosti predsedu komisie vedie zasadnutie komisie a podpisuje 
zápisnicu a uznesenia zo zasadnutia komisie, 

b) na základe poverenia zastupuje predsedu komisie navonok, 
c) spolupodieľa sa na príprave plánu činnosti komisie. 

 
4. Členovia komisie: 

a) komisia poveruje jednotlivých členov komisie úlohami patriacimi do okruhu jej 
vecnej pôsobnosti, 

b) v prípade neprítomnosti predsedu a podpredsedu vedie už zvolané zasadnutie 
najstarší člen komisie, ktorý je poslancom zastupiteľstva, 

c) členovia komisie sú povinní zúčastňovať sa na zasadnutiach komisie, majú právo 
predkladať návrhy, pripomienky a obhajovať oprávnené záujmy obyvateľov 
samosprávneho kraja. 

 
 5. Sekretár komisie: 

a) je určený zamestnanec Úradu PSK – spravidla vedúci odboru Úradu PSK, 
b) nie je členom komisie a pri zasadnutí komisie má poradný hlas, 
c) zodpovedá za organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia komisie, 
d) požaduje od organizačných útvarov úradu a organizácií v zriaďovateľskej 

pôsobnosti PSK informácie vyplývajúce z plnenia uznesení komisie a informácie 
potrebné na spracovanie materiálov pre zasadnutia komisií a zastupiteľstva, 

e) zodpovedá za vyhotovenie zápisnice a uznesení  zo zasadnutí komisie, 
f) pripravuje podklady na zverejnenie materiálov o činnosti komisie na webovom sídle 

PSK, 
g) sleduje plnenie uznesení prijatých na zasadnutiach komisie a o ich plnení informuje 

na zasadnutiach komisie, 
h) vedie dokumentáciu o činnosti komisie v zmysle Registratúrneho poriadku na 

správu registratúry PSK. 
 

Článok IV. 
Príprava rokovania 

 
1. Komisie sa schádzajú podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Organizačnú, materiálnu a 
technickú prípravu rokovania komisie zabezpečuje sekretár komisie v súčinnosti s predsedom 
komisie.  
 
2. Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie, ktorý navrhne deň, miesto a hodinu jej 
rokovania a navrhne program rokovania komisie. O tom, ktoré písomné materiály zaradené do 
návrhu programu na rokovanie zastupiteľstva majú byť zaslané členom komisie na 
prerokovanie, určí vopred predseda komisie v súčinnosti so sekretárom komisie, ktorý to 
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oznámi  riaditeľovi Úradu PSK za účelom prerokovania vo vedení Úradu PSK. Komisia 
schvaľuje plán zasadnutí komisie spravidla na jeden kalendárny rok. Člen komisie 
ospravedlňuje svoju neúčasť na komisií emailom na úradnú emailovú adresu sekretára komisie. 
 
3. Návrh programu rokovania komisie vychádza spravidla z návrhu programu zastupiteľstva a 
úloh, ktoré komisii určilo zastupiteľstvo, z plánu úloh komisie a z úloh, ktoré vyplynú z 
uznesení zastupiteľstva a komisie. 
 
4. Body do návrhu programu rokovania komisie majú právo predkladať predsedovi komisie:   
a) zastupiteľstvo uznesením, 
b) členovia komisie, 
c) predseda PSK,  
d) hlavný kontrolór PSK,  
e) Úrad PSK (napr. riaditeľ, zástupca riaditeľa, riaditeľ kancelárie predsedu, vedúci odborov),  
f) štatutárni zástupcovia organizácií založených alebo zriadených PSK po predchádzajúcom 
odsúhlasení predsedom komisie. 
 
5. Pozvánka spolu s materiálmi a podkladmi potrebnými na prerokovanie sa doručuje členom 
komisie elektronicky na ich emailovú adresu, ktorú oznámili  na tento účel kancelárii riaditeľa 
Úradu PSK a sekretárovi komisie (ďalej len „úradná emailová adresa“) najmenej 3 pracovné 
dni vopred. V odôvodnených prípadoch môžu byť materiály odoslané neskôr, resp. môžu byť 
vo výnimočných a odôvodnených prípadoch predložené priamo na rokovaní komisie.  
 
6. Pozvánka obsahuje:  
a) deň, miesto, hodinu a program rokovania,   
b) materiály a podklady potrebné na prerokovanie,  
c) prípadné potrebné stanoviská odborníkov z praxe, znalcov, orgánov, inštitúcií a pod. 
 
7. Ak o zvolanie rokovania požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie, predseda 
komisie je povinný zvolať rokovanie komisie tak, aby sa konalo najneskôr do 14 kalendárnych 
dní od doručenia žiadosti.  
 
8. Materiál na rokovanie komisie obsahuje:  
a) názov materiálu,  
b) označenie predkladaného materiálu, meno predkladateľa a spracovateľa,  
c) dôvod predloženia materiálu (dôvodová správa),  
d) návrh na uznesenie.  
 

Článok V. 
 Rokovanie komisie 

 
1. Rokovanie komisie je verejné, ak ho komisia nevyhlási za neverejné. Komisia vyhlási 
rokovanie za neverejné vždy, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa 
osobitných zákonov (napr. daňové tajomstvo, bankové tajomstvo, ochrana osobných údajov).  
 
2. Verejnosť nesmie rušiť priebeh rokovania komisie. V prípade nevhodného správania alebo 
rušenia poriadku môže predsedajúci vykázať rušiteľa z rokovacej miestnosti. Ak rušenie 
rokovania komisie pokračuje ďalej, predsedajúci môže nariadiť vykázanie verejnosti z 
rokovacej miestnosti. Nečlen komisie žiada o slovo zdvihnutím ruky a o udelení slova 
rozhoduje predsedajúci komisie.  
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3. Na rokovanie komisie môže predseda komisie z vlastného podnetu alebo na návrh iného 
člena komisie prizvať ďalších odborníkov z praxe.  
 
4. Rokovania komisie sa zúčastňujú s hlasom poradným riaditeľ kancelárie predsedu, riaditeľ 
Úradu PSK, zástupca riaditeľa Úradu PSK a hlavný kontrolór. 
 
5. Rokovanie komisie vedie predseda komisie, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda 
komisie alebo najstarší člen komisie, ktorý je poslancom zastupiteľstva resp. predsedom 
poverený iný člen komisie, ak podpredseda nie je rovnako na tomto rokovaní komisie prítomný 
(„predsedajúci“). Predsedajúci po otvorení rokovania oznámi mená členov, ktorí ospravedlnili 
svoju neúčasť a tiež určí jedného overovateľa zápisnice a uznesení komisie. Overovateľ 
zápisnice dozerá na správnosť a úplnosť vyhotovenia zápisnice a uznesení komisie. 
 
6. Komisia je schopná rokovať a uznášať sa, ak sa rokovania zúčastní nadpolovičná väčšina 
všetkých členov komisie.  
 
7. Člen komisie je na rokovaní komisie nezastupiteľný, rokovanie komisie je založené na jeho 
osobnej účasti pri prijímaní záverov a dôležitých úloh súvisiacich s činnosťou komisie.  
 
8. Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení, a to hlasovaním na riadnom 
zasadnutí komisie alebo rozhodovacím procesom tzv. per rollam (ďalej „hlasovanie per 
rollam“).  
 
9. Komisia na začiatku každého rokovania prerokuje návrh programu rokovania komisie ako i 
doplňujúce a pozmeňujúce návrhy k nemu, ktoré môže predložiť:  
a) predseda komisie,  
b) člen komisie,  
c) vecne príslušní vedúci odborov Úradu PSK,  
d) riaditeľ Úradu PSK.  
 
10. O schválení programu rokovania komisie rozhoduje komisia hlasovaním.  
 
11. V priebehu rokovania komisie má každý člen komisie právo vyjadrovať sa alebo predkladať 
pripomienky, námietky, návrhy k prerokovávaným bodom programu. Dĺžka rečníckeho 
príspevku je najviac 5 minút. O jej predlžení rozhoduje komisia hlasovaním. Pokiaľ rečník 
nehovorí k veci, môže mu predsedajúci vziať slovo. 
 
12. Členovia komisie majú právo na faktickú poznámku, ktorou reagujú na vystúpenie 
predchádzajúceho rečníka. Po vystúpení členov komisie s faktickými poznámkami môže rečník 
na tieto reagovať. Prednesenie faktickej poznámky a reakcia rečníka na jednotlivé poznámky 
nesmie trvať dlhšie ako 1 minútu.  
 
13. Ak komisia nie je schopná rokovať a uznášať sa, predsedajúci ukončí rokovanie a určí 
termín nového rokovania, ktoré sa musí uskutočniť najneskôr do konania najbližšieho 
zasadnutia zastupiteľstva. Neprerokované body programu sa zaradia do programu budúceho 
rokovania komisie.  
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Článok VI. 
Prijímanie uznesení a kontrola ich plnenia 

 
1. Každý člen komisie má hlas rozhodujúci.  

 
2. Na prijatie uznesenia komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov 
komisie. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedajúceho. Uznesenia z komisie 
sa prijímajú verejným hlasovaním členov komisie a to zdvihnutím ruky. Ak sa komisia  uznesie, 
že o niektorých záležitostiach sa bude hlasovať tajne, takéto hlasovanie sa uskutoční 
prostredníctvom hlasovacích lístkov. 
 

3. Obsahom uznesení komisie sú spravidla návrhy, odporúčania alebo stanoviská pre 
zastupiteľstvo alebo predsedu PSK, úlohy ukladané členom a sekretárovi komisie s určením 
termínu plnenia, iniciatívne návrhy pre ďalšie organizačné útvary úradu. 
 
4. O jednotlivých návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli podané. Ak boli k návrhu podané 
pozmeňujúce alebo doplňujúce návrhy, hlasuje sa najskôr o nich a to v poradí, v akom boli 
podané. Po hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch sa hlasuje o návrhu ako celku.   
 
5. Pri dvoch alebo viacerých variantoch návrhu na uznesenie hlasuje komisia o jednotlivých 
variantoch v poradí určenom navrhovateľom materiálu. Schválením jedného variantu sa o 
ostatných variantoch už nehlasuje.  
 
6. Po ukončení hlasovania o návrhu na uznesenie predsedajúci vyhlási výsledok hlasovania tak, 
že oznámi počet hlasov „za“ návrh, „proti“ nemu a počet hlasov členov komisie, ktorí sa 
„zdržali“ hlasovania.  
 
7. Členovia komisie majú právo, aby bolo ich stanovisko k hlasovaniu zaprotokolované do 
zápisnice z rokovania, ak o to požiadajú priamo po hlasovaní.  
 
8. Člen komisie je povinný hlasovať podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
9. Kontrolu plnenia uznesení prijatých komisiou vykonáva komisia na každom svojom 
zasadnutí.  

 
Článok VII. 

Uznesenia a zápisnice z rokovania 
 
1. Po prerokovaní všetkých bodov programu predsedajúci, overovateľ a sekretár komisie  
svojím podpisom potvrdia správnosť a úplnosť písomne vyhotovených uznesení prijatých 
komisiou .  
 
2. Uznesenie obsahuje najmä:  
a) dátum prijatia uznesenia, 
b) číslo uznesenia,  
c) výrok uznesenia.  
 
Uznesenie obsahuje najčastejšie výroky:   
- schvaľuje/neschvaľuje napr. program rokovania, 



13 
 

- berie na vedomie,  
- vracia predložený návrh na prepracovanie,  
- odporúča/neodporúča zastupiteľstvu, predsedovi,  
- navrhuje zastupiteľstvu, predsedovi, alebo ukladá úlohy členom komisie a sekretárovi komisie 
  podľa čl. VI. bod 3,  
- konštatuje určité skutočnosti a pod. 
 
3. Podpísané uznesenia zašle sekretár komisie členom komisie elektronicky na ich úradnú 
emailovú adresu  najneskôr do 5 pracovných dní od zasadania komisie alebo najneskôr v deň 
konania najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva pred jeho zasadaním.  
 
4. Z rokovania komisie sa vyhotovuje zápisnica. Zápisnica obsahuje najmä:  
a) dátum a miesto rokovania komisie,  
b) program rokovania,  
c) priebeh rokovania so závermi resp. podstatnými poznámkami k bodom rokovania, ak si to 
člen komisie vyžiada,  
d) prijaté uznesenia k jednotlivým bodom programu,  
e) počty hlasov za/proti/zdržal sa,  
f) meno predsedajúceho, overovateľov a sekretára, ktorý zápisnicu vyhotovil,  
g) prezenčnú listinu o účasti členov komisií na rokovaní, ktorá je prílohou zápisnice.  
 
5. Zápisnicu podpisuje predsedajúci, overovateľ a sekretár komisie.  
 
6. Zápisnicu zašle sekretár komisie členom komisie elektronicky na ich úradnú emailovú adresu 
najneskôr do 5 pracovných dní od zasadania komisie, alebo najneskôr v deň konania 
najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva pred jeho zasadaním. Zápisnica a ostatné dokumenty 
z rokovania komisie sú uložené u sekretára komisie. Na žiadosť člena komisie mu môžu byť 
ostatné dokumenty zaslané elektronicky na úradnú emailovú adresu.  
 
7. Sekretár komisie je povinný doručiť 1 ks prezenčnej listiny, uznesenia a zápisnice zo 
zasadnutia kancelárii riaditeľa, oddeleniu organizačnému a registratúry. 
 
8. Manipulácia s dokumentmi zo zasadnutí komisie sa riadi Registratúrnym poriadkom Úradu 
PSK. 
 

Článok VIII. 
Hlasovanie per rollam 

 
1. Predseda komisie môže vo výnimočných prípadoch, ak existujú vážne dôvody, pre ktoré nie 
je možné uskutočniť rokovanie riadnym zasadnutím komisie, rozhodnúť o rokovaní komisie 
spôsobom hlasovania per rollam.  Hlasovanie per rollam znamená hlasovanie resp. vyjadrenie 
názoru inou formou ako riadnym zasadnutím. 
 
2. Sekretár komisie doručí najmenej 24 hodín, vo výnimočných prípadoch, ktoré neznesú 
odklad aj v kratšej lehote, nie menej ako 12 hodín pred určeným dňom hlasovania per rollam, 
všetkým členom komisie pozvánku so všetkými potrebnými materiálmi a podkladmi, o ktorých 
bude komisia rokovať a ktoré sú nevyhnutné k objektívnemu rozhodnutiu vo veci spolu s 
návrhom uznesenia komisie. Sekretár komisie zároveň uvedie deň a hodinu, dokedy bude 
prebiehať diskusia o prerokovávaných materiáloch a dokedy najneskôr môže člen komisie 
predložiť nový návrh alebo námietku k prerokovávanému materiálu; zároveň uvedie deň 
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a hodinu, do ktorej môže člen komisie najneskôr platne doručiť elektronicky emailom svoje 
hlasovanie o jednotlivých návrhoch.   
 
3. Komisia pri hlasovaní per rollam rozhoduje formou uznesenia. Hlasuje sa o zaslanom návrhu 
uznesenia, ktorý sformuloval predseda komisie v súčinnosti so sekretárom komisie  
s vyznačením spôsobu hlasovania za/proti/zdržal sa. Samostatné uznesenie sa prijíma ku 
každému predkladanému materiálu, o ktorom sa rokuje. 
 
4. Na platnosť hlasovania per rollam sa vyžaduje aby:  
a) sa pozvánka s potrebnými podkladmi a materiálmi, o ktorých sa bude hlasovať per rollam 
riadne preukázateľným spôsobom (potvrdením adresáta o doručení a prečítaní), doručila 
všetkým členom komisie,  
b)  sa hlasovania zúčastnila najmenej nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie,  
c) za uznesenie  hlasovala najmenej nadpolovičná väčšina hlasujúcich členov komisie.  
 
5. Člen komisie hlasuje zaslaním elektronickej odpovede v určenej lehote, ktorá obsahuje 
hlasovanie  ku každému návrhu uznesenia, z úradnej emailovej adresy sekretárovi komisie na 
jeho úradnú emailovú adresu.  
 
6. Ak člen komisie neuskutoční hlasovanie v určenej lehote alebo zašle svoju odpoveď, ktorá 
nie je zaslaná z úradnej emailovej  adresy, jeho odpoveď sa nezapočítava do kvóra stanoveného 
pre platné prijatie uznesenia.  
 
7. Ak sa v súvislosti s hlasovaním per rollam zasiela členom komisie elektronický dokument, 
tento dokument bude zaslaný vo formáte PDF, ....; po hlasovaní sa tento dokument pripojí aj k 
zápisnici o hlasovaní per rollam.  
 
8. Všetky úkony vykonané v súvislosti s hlasovaním per rollam (predloženie návrhu, uplatnenie 
námietky, hlasovanie a pod.) sa vykonávajú elektronicky. 
 
9. Po ukončení hlasovania per rollam sekretár komisie vyhodnotí výsledky hlasovania 
najneskôr do 3 pracovných dní po skončení hlasovania a o hlasovaní zabezpečí vyhotovenie 
zápisnice, ktorú schvaľuje svojím podpisom predseda komisie a podpredseda komisie. 
 
10. Zápisnica o výsledkoch hlasovania komisie použitím hlasovania per rollam spolu 
s prijatými uzneseniami alebo stanoviskom komisie sa zasiela všetkým členom komisie na 
úradnú emailovú adresu.  
 
11. Zhromažďovanie, prijímanie a distribúciu materiálov, o ktorých sa bude rokovať  
hlasovaním per rollam, zabezpečuje sekretár komisie podľa pokynov predsedu komisie.  
 
12. Sekretár komisie je povinný evidovať hlasovanie v písomnej podobe založením vytlačených 
e-mailov do príslušnej evidencie komisie a v kópii odovzdať v písomnej podobe kancelárii 
riaditeľa, oddeleniu organizačnému a registratúry. 
 
13. Výsledky hlasovania per rollam majú rovnakú výpovednú hodnotu ako hlasovanie 
uskutočnené na riadnom zasadnutí  komisie.  
 
14. Pre hlasovanie komisie spôsobom per rollam, neupravené v tomto článku, sa primerane 
použijú ustanovenia o rokovaní komisie riadnym zasadaním.  
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Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Členovia komisie a tretie osoby, ktoré sa zúčastnia na rokovaní komisie, sú povinní riadiť sa 
týmto rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.  
 
2. Tento rokovací poriadok bol schválený Zastupiteľstvom PSK, uznesením  č. 559/2020 zo 
dňa 19. októbra 2020. 
 
3. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia zastupiteľstvom a účinnosť 
podpísaním uznesenia predsedom PSK. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 19. októbra 2020 
 
                                                    
 
                                                                                                                                                   
                                                      PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
                                                                                predseda 
                                                                         Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2020 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2020: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, predstavila 5. úpravu rozpočtu PSK. V oblasti príjmov je navrhované navýšenie 
o 79 784 eur. V oblasti bežných výdavkov sa navyšuje rozpočet o 79 784 eur. Suma 20 000 eur 
je určená na účelovú dotáciu pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny predovšetkým na zmiernenie 
vplyvov pandémie COVID-19 a na protipovodňové výdavky. Ďalej je navrhovaný presun sumy 
150 000 eur z oblasti vzdelávania do oblasti Úradu PSK. V oblasti sociálneho zabezpečenia je 
navrhované navýšenie rozpočtu pre DSS Giraltovce o 46 000 eur. V oblasti projektov je 
navýšenie o 13 784 eur. Ide o dobropis z projektu SŠ v Poprade. V kapitálovom rozpočte nie 
sú žiadne navýšenia alebo poníženia, ale sú navrhované úpravy a presuny investičných akcií 
SÚC PSK uvedené v prílohe č. 1 k návrhu na uznesenie. V rozpočte finančných operácií je  
navrhnutý presun finančných prostriedkov z rezervného fondu do návratnej finančnej 
výpomoci z MF SR vo výške prijatej pôžičky v čiastke 7 762 642 eur a to v oblasti financovania 
školstva, sociálneho zabezpečenia a dopravy. Predseda PSK Majerský požiadal poslancov 
o zapnutie kamier, aby bola dodržaná hodnovernosť ich prítomnosti na tomto zasadnutí.  
Diskusia: 
Poslanec Ferenčák poďakoval predsedovi PSK za uvedenie informácie o založení nového 
poslaneckého klubu HLAS – SD na začiatku rokovania. Poukázal na bežný rozpočet PSK, 
oblasť financovania úrad samosprávneho kraja, 09 vzdelávanie, kde sa presúvajú výdavky 
v objeme 150 000 eur z oblasti financovania vzdelávanie na opravu strechy internátu na 
Kláštorskej ulici v Levoči v správe Úradu PSK. Z toho vyplýva, že PSK nie je vlastníkom tejto 
budovy. Spýtal sa, ako sú dohodnuté odpisy tejto investície, ako bude vyrovnaná investícia 
v prípade ukončenia správy, lebo to vyzerá na investíciu do cudzieho majetku a kto je 
vlastníkom budovy. Ing. Olekšáková odpovedala, že táto budova je majetkom PSK. Avšak 
správcami prázdnych budov sú často príspevkové alebo rozpočtové organizácie v pôsobnosti 
PSK. Od roku 2018 sú takéto voľné budovy v správe Úradu PSK, čo znamená, že úrad dozerá 
na ich technický stav prevádzkovania a všetky s tým súvisiace poplatky ako vykurovanie, teplo, 
potrebná údržba daných nehnuteľností. Táto budova nebola daná žiadnej inej škole alebo 
inštitúcii PSK, lebo je to vlastne nechcená správa organizácií PSK, ktoré častokrát spravujú 
prázdne budovy. Poslanec Hopta chcel vedieť, či môže byť vytvorený poslanecký klub, keď 
strana nekandidovala vo voľbách. Poslanci tohto zastupiteľstva by mali vedieť, ktorí poslanci 
sú v novom poslaneckom klube. Podľa jeho výpočtov existuje teda poslanecký klub HLAS-SD 
a poslanecký klub SMER-SD. Ak politická strana nekandiduje vo voľbách, lebo vtedy ešte 
neexistovala, môže mať teraz svoj vlastný poslanecký klub? Predseda PSK Majerský uviedol 
mená členov poslaneckého klubu HLAS-SD: poslanci Baran, Benko, Bizovský, Ferenčák, 
Hanuščak, Jánošík, Kaliňák, Makatúra, Mudry, Repaský, Sirková. Predsedom poslaneckého 
klubu je poslanec Ferenčák, podpredsedami poslanci Jánošík a Makatúra. K oznámeniu 
o vytvorení poslaneckého klubu je pripojená zápisnica overená poslancom Benkom. Ako 
predseda PSK koná v zmysle obdržaného listu. Nemá právo hodnotiť ďalšie veci. Všetko je 
v súlade s rokovacím poriadkom. Poslanecké kluby môžu vznikať aj zanikať. To sa dialo vždy. 
Skutočnosť, že strana nekandidovala do volieb VÚC, nevie vyhodnotiť celkom presne. Myslí 
si, že poslanecký klub môže vzniknúť. Poslanec Benko dodal, že počas volebného obdobia 
môže vzniknúť nový poslanecký klub a jeho názov môže byť hocijaký. Je to v súlade 
s rokovacím poriadkom. Poslanec Ferenčák potvrdil, že založenie nového poslaneckého klubu 
prebehlo v zmysle rokovacieho poriadku a ustanovení, ktoré to umožňujú. Treba povedať, že 
aj iné existujúce kluby nekandidovali vo voľbách a vznikli v rámci PSK. Je to takto umožnené 
a je to súčasťou demokracie. Pevne verí, že tento klub sa bude ďalej rozrastať. Poslanec 
Damankoš chce poukázať na dobrý trend v školstve PSK. Komisia školstva asi pred trištvrte 
rokom riešila, aby školy nemuseli zo svojich prostriedkov na vzdelávanie spravovať kadejaké 
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budovy vo vlastníctve PSK, ktoré sú pre danú školu nepodstatné. Je to vlastne konkrétny prípad. 
Školy by si v budúcnosti mali spravovať to, čo využívajú pre školstvo a nemali by zo svojich 
peňazí určených na výchovno-vzdelávací proces sanovať a spravovať prebytočné budovy, ktoré 
by bolo dobré čím skôr previesť pod Úrad PSK alebo vyriešiť iným spôsobom. 
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. 5/PSK/2020 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 79 784 € na 219 979 077 € 

 Bežné výdavky  o 79 784 € na    215 299 339 € 

 v tom oblasť financovania:     

 Úrad PSK (ZF 41)    170 000 € 

 

v tom účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny 

 

  20 000 € 

 Projekty (ZF 46)    13 784 € 

 Vzdelávanie (ZF 41)    - 150 000 € 

 Sociálne zabezpečenie (ZF 46)    46 000 € 

      

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 12 892 697 € 

 Kapitálové výdavky  o 0 € na 83 540 028 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o  0 € na 69 903 009 €  

 Návratná finančná výpomoc z MF SR    7 762 642 € 

 Rezervný fond    -  7 762 642 € 

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 3 935 416 € 

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

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia     
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A.5 Zmena zdrojov financovania 
  

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 
  

Hlasovanie:                 za: 59   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

 

Príloha č. 1 tohto uznesenia: 
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Príloha č. 2 tohto uznesenia:  
 

Zmena zdrojov financovania 
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK Suma 

      ZF RF ZF 20 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU   -7 762 642 € 7 762 642 € 

Oblasť financovania: Doprava   -5 509 397 € 5 509 397 € 

SÚC PSK 
Rekonštrukcia mosta č. 3489-001 cez potok Sekčov  
pred obcou Nižné Raslavice, PD 

04.5 -25 881 € 25 881 € 

  Rekonštrukcia mosta č. 3886-006, Zboj, PD 04.5 -9 666 € 9 666 € 

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

04.5 -2 862 € 2 862 € 

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

04.5 -4 829 € 4 829 € 

  Hydraulické zdvíhacie zariadenie do dielne - 1 ks 04.5 -26 000 € 26 000 € 

  Rekonštrukcia cesty II/546 Prešov - Klenov 04.5 -161 891 € 161 891 € 

  Rekonštrukcia cesty II/575 Malá Poľana - Medzilaborce  04.5 -174 325 € 174 325 € 

  Geodetické zariadenie - GNSS (GPS) 04.5 -11 340 € 11 340 € 

  
Geodetické zariadenie - Totálna stanica 
(jednomužný set) 

04.5 -19 116 € 19 116 € 

  
Automatizované zverejňovanie dokladov  
z ekonomického informačného systému 

04.5 -5 886 € 5 886 € 

  Výpočtová technika a príslušenstvo 04.5 -31 778 € 31 778 € 

  Motorové skriňové vozidlo do 3,5 t - 3 ks 04.5 -85 998 € 85 998 € 

  Zadný mulčovač za traktor - 10 ks 04.5 -30 000 € 30 000 € 

  Píla na asfalt - 1 ks 04.5 -2 290 € 2 290 € 

  Vibračná doska - 1 ks 04.5 -2 280 € 2 280 € 

  Motorové zbíjacie kladivo - 1 ks 04.5 -5 450 € 5 450 € 

  Digitálna fotokamerová technika s príslušenstvom 04.5 -4 727 € 4 727 € 

  Valník 7-miestny - 2 ks 04.5 -49 987 € 49 987 € 

  Rekonštrukcia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec 04.5 -190 000 € 190 000 € 

  Rekonštrukcia cesty II/545 Jánovce - Kľušov 04.5 -57 995 € 57 995 € 

  Bariérová kosačka - 2 ks 04.5 -136 000 € 136 000 € 

  Čelný nakladač 3 ks 04.5 -340 100 € 340 100 € 

  Rekonštrukcia cesty III/ 3547 Bodružal - Príkra  04.5 -141 742 € 141 742 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3535 Kožany - Šapinec  04.5 -174 739 € 174 739 € 

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

  II/545 Kobyly prieťah  04.5 -191 824 € 191 824 € 

  Výstavba odpočívadla na ceste II/545 Kľušov  04.5 -58 751 € 58 751 € 

  Odstránenie bodových závad na ceste II/567 04.5 -150 000 € 150 000 € 

  
Rekonštrukcia cesty II/534, Poprad - Starý Smokovec, III. 
etapa 

04.5 -215 000 € 215 000 € 

  Rýpadlo - nakladač - 2 ks 04.5 -170 000 € 170 000 € 

  Traktorová kosačka - 9 ks 04.5 -1 010 000 € 1 010 000 € 



20 
 

  Rekonštrukcia cesty II/545 Kapušany - Raslavice 04.5 -200 000 € 200 000 € 

  Kanalizácia areálu cestmajsterstva Lipany 04.5 -180 635 € 180 635 € 

 SÚC SPK Zálievková súprava 04.5 -73 000 € 73 000 € 

  Úžitkové vozidlo valník do 3,5 t - 9 ks 04.5 -224 966 € 224 966 € 

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

04.5 -179 800 € 179 800 € 

  Posypová nadstavba - 3 ks 04.5 -123 990 € 123 990 € 

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

  Snehová radlica - 4 ks 04.5 -49 038 € 49 038 € 

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

  Odstránenie bodových závad na ceste III/3492  04.5 -55 000 € 55 000 € 

  
Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 
a III/3504 

04.5 -120 000 € 120 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3093, Mlynica 04.5 -195 000 € 195 000 € 

  
Rekonštrukcia cesty III/3452 Gregorovce  
(rozšírenie priepustov) 

04.5 -107 511 € 107 511 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie   -1 819 278 € 1 819 278 € 

SOŠ drevárska Vranov  
nad Topľou 

Odstránenie statickej poruchy 09. -8 520 € 8 520 € 

SOŠ drevárska Vranov  
nad Topľou 

Zateplenie obvodového plášťa budovy školských dielní 09. -124 275 € 124 275 € 

SOŠ gastronómie a služieb 
Prešov 

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie 09. -180 000 € 180 000 € 

Spojená škola Svidník Rekonštrukcia kotolne 09. -55 719 € 55 719 € 

SOŠ Garbiarska1, 
Kežmarok 

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

09. -54 200 € 54 200 € 

SOŠ technická Poprad 
Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy – 
1. a 2. poschodie 

09. -185 000 € 185 000 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Prešov 

Rekonštrukcia zborovne 09. -24 098 € 24 098 € 

SOŠ Garbiarska1, 
Kežmarok 

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

09. -215 000 € 215 000 € 

SOŠ Garbiarska1, 
Kežmarok 

Rekonštrukcia vnútorných stropov SOŠ Garbiarska 1 09. -212 899 € 212 899 € 

Gymnázium J. A. Raymana 
Prešov 

Biologická učebňa 09. -81 500 € 81 500 € 

SOŠ ekonomiky, 
hotelierstva a služieb  
J. Andraščíka, Bardejov 

Rekonštrukcia kotolne 09. -16 000 € 16 000 € 

SOŠ Vranov nad Topľou Rekonštrukcia a modernizácia odbornej učebne Marína 09. -30 000 € 30 000 € 

SOŠ hotelová  
Vysoké Tatry 

Rekonštrukcia priestorov školy 09. -40 000 € 40 000 € 

Obchodná akadémia 
Prešov 

Rekonštrukcia a vyregulovanie vykurovacej sústavy 09. -190 000 € 190 000 € 

Gymnázium Lipany Zateplenie 3NP v hlavnej budove 09. -34 917 € 34 917 € 

SPŠ technická Bardejov Bezbariérový vstup a úprava vchodu do budovy 09. -25 000 € 25 000 € 

SOŠ hotelová  
Vysoké Tatry 

Rekonštrukcia vykurovania 09. -127 150 € 127 150 € 

Stredná zdravotnícka škola 
Prešov 

Celková rekonštrukcia elektroinštalácie 09. -215 000 € 215 000 € 
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Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie   -433 967 € 433 967 € 

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

10. -82 427 € 82 427 € 

CSS Garden Humenné 
Výmena a zateplenie strechy objektu  
CSS Garden Humenné 

10. -40 150 € 40 150 € 

ZSS Egídius Bardejov Napojenie a otváranie okien na EPS 10. -13 930 € 13 930 € 

DpS Stará Ľubovňa Dorozumievacie zariadenie sestra - pacient 10. -167 860 € 167 860 € 

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

10. -69 600 € 69 600 € 

ZSS DOTYK 
Medzilaborce 

Rekonštrukcia vzduchotechniky - kuchyňa 10. -60 000 € 60 000 € 
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K bodu 7 – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
a ich odpísanie z účtovnej evidencie: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, predkladá návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok SOŠ remesiel 
a služieb v Poprade voči spoločnostiam Intermont, s. r. o., Twinston, s. r. o. a Michal Kotrady. 
Všetky tri pohľadávky vznikli za nájom v období rokov 2000 – 2006. V zmysle zákona 
o starých exekúciách boli exekútorom ukončené. Spoločnosti Intermont a Twinston už 
nefigurujú v obchodnom registri, boli odpísané ex offo. Michal Kotrady z Popradu vyhlásil na 
seba konkurz, ktorý prebehol. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho 
A.   s c h v a ľ u j e 
A.1. v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v platnom znení a v nadväznosti na § 16 písm. o) a § 12 ods. 7 písm. d) a e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Strednej 
odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01 Poprad, vedených voči 
spoločnostiam:  

• INTERMONT, s. r. o., Okružná 761/25, 058 01 Poprad, IČO: 31651984,  
vo výške 3 590,55 eur 

• TWINSTON,  s. r. o., (predtým TOSCANA, spol. s r. o.), Kremnická 26,  
      851 01  Bratislava, IČO: 36449393, vo výške 4 821,96 eur 

A.2. v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v platnom znení a v nadväznosti na § 16 písm. o) a § 12 ods. 7 písm. d) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie Strednej 
odbornej školy remesiel a služieb, Okružná 761/25, 058 01  Poprad, vedenej voči fyzickej 
osobe:  

• Michal Kotrady, sídlo Poprad, IČO: 32867026, vo výške  4 471,05 eur. 
Hlasovanie:                 za: 59   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Regionálna stratégia výchovy a vzdelávania 
v stredných školách v územnej pôsobnosti PSK na školský rok 
2021/2022: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, oboznámil 
prítomných s tým, že v zmysle zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave má samosprávny kraj povinnosť každoročne do 31. 10.  vydať a na svojom webovom 
sídle zverejniť aktualizovanú regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách. 
Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu dňa 6. 10. 2020 a Krajská rada 
pre odborné vzdelávanie a prípravu PSK dňa 8. 10. 2020, ktoré odporúčajú zastupiteľstvu 
predložený materiál schváliť. Po schválení zastupiteľstvom bude predložený na rokovanie Rady 
vlády SR pre odborné vzdelávanie a prípravu. Materiál obsahuje 54 strán s výstupmi 
predchádzajúcich období a následnými novými riešeniami pre nasledujúce obdobia. Prvá časť 
rozoberá demografický vývoj. Je tu zahrnutá aj oblasť žiakov z marginalizovaných rómskych 
komunít a stav jednotlivých okresov v budúcnosti. Obsahom druhej časti je ekonomika 
a priemysel so zhodnotením zamestnávateľov, ktorí sú potencionálni partneri škôl v pôsobnosti 
PSK v rámci duálneho vzdelávania alebo praktického vyučovania. Ďalšia časť sa sústreďuje na 
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prehľad nezamestnanosti absolventov stredných škôl v rámci PSK. Tieto prehľady sú súčasťou 
kritérií pre určovanie počtov žiakov pre ďalšie prijímacie konanie. Tretia časť rozoberá 
legislatívne východiská stratégie pre školský rok 2020/2021. PSK postupoval v súlade 
s vyhláškou a tak isto to bude aj v nasledujúcom roku. To znamená, že v zmysle uvedenej 
vyhlášky je váha kritérií 70 % na ministerské alebo štátne kritériá a 30 % na regionálne kritériá. 
Vzhľadom na súčasný stav tohto obdobia sa nedali vyhodnocovať všetky regionálne kritériá. 
Preto PSK nastavil pre gymnáziá, stredné odborné školy, stredné športové školy, konzervatóriá 
a školy umeleckého priemyslu kritériá uvedené v tomto materiáli. Sú zapracované 
v ministerskej tabuľke, kde sú vygenerované počty žiakov v rámci jednotlivých študijných 
a učebných odborov a tieto budú ešte témou rokovania poslancov PSK, riaditeľov škôl, 
zriaďovateľov súkromných a cirkevných škôl v jednotlivých okresoch. Rokovania by sa mali 
uskutočniť koncom októbra a začiatkom novembra. Do 15. 11. bude nastavený počet žiakov na 
ďalšie prijímacie obdobie a predložený predsedovi PSK na podpis. Štvrtá časť nastavuje 
analýzu stredných škôl a gymnázií. Obsahuje percentuálne prehľady žiakov jednotlivých 
gymnázií, študijné odbory, stredné odborné školy, percentuálne prehľady žiakov stredných 
škôl, študijné odbory jednotlivých stredných škôl, naplnenie počtu žiakov v rámci prijímacích 
konaní. Piata časť obsahuje opatrenia stratégie výchovy a vzdelávania realizované v školskom 
roku 2019/2020. Je tu výpočet všetkých snažení PSK, ktoré realizoval aj v spolupráci 
s poslancami PSK s tým, že v rámci optimalizácie siete škôl a školských zariadení PSK boli 
schválené určité zmeny, ktoré sú vygenerované na str. 39 - 41. Ďalšia časť je zameraná na 
duálne vzdelávanie. PSK má 35 škôl zapojených do systému duálneho vzdelávania. Počet 
zamestnávateľov je 273. Celkový počet žiakov s duálnou zmluvou k 15. 9. 2020 je 1018. K 15. 
9. 2020 bolo uzavretých 419 nových učebných zmlúv v rámci duálneho vzdelávania. Aj v tomto 
segmente badať značný progres a v rámci samosprávnych krajov je PSK lídrom v tejto oblasti. 
Ďalšia časť sa venuje centrám odbornej prípravy a zvyšovaniu kvality stredných škôl v rámci 
iniciatívy Catching-up Regions. Možno spomenúť prvé hmatateľné kroky tejto iniciatívy 
realizované PSK v spolupráci so Svetovou bankou a Európskou komisiou a to projekt Zlepšenie 
stredného odborného školstva v PSK s alokáciou 5 mil. eur. Zároveň sa finalizujú a priebežne 
podávajú žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy na predkladanie žiadostí 
o NFP na zvýšenie potu žiakov SOŠ na praktickom vyučovaní v rámci iniciatívy Catching-up 
Regions v operačnom programe IROP s pripravenými investíciami pre 5 vybratých škôl 
v celkovej výške 30 mil. eur. Odbor školstva aktívne spolupracoval s Ministerstvom 
hospodárstva SR na príprave výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na 
podporu rozvoja podnikania malých a stredných podnikateľov a spolupráce so strednými 
odbornými školami z operačného programu Integrovaná infraštruktúra s alokáciou 10 mil. eur. 
V rámci vytypovaných okresov bolo v stredných školách možné zapojiť 3 podnikateľov 
k jednej strednej škole. Každý z týchto podnikateľov sa mohol uchádzať o 200 000 eur na 
nákup technológií alebo prostriedkov, ktoré môžu zvýšiť kvalitu výučby a vzdelávania v rámci 
škôl PSK. Odbor školstva v školskom roku 2019/2020 naďalej rozvíjal spoluprácu s expertmi 
Svetovej banky v rámci zavádzania manažérstva kvality v stredných školách v pôsobnosti PSK. 
V rámci tejto aktivity má PSK rozbehnutý proces systematického vzdelávania vytypovaných 
škôl, ktoré nabiehajú práve na iniciatívu kvality škôl. Experti Svetovej banky zároveň 
intenzívne pracujú na príprave strategického dokumentu pre odbor školstva, ktorý bude zahŕňať 
odporúčania a metodiky pre proces optimalizácie stredných škôl v širších súvislostiach 
a v kontexte skúseností iných krajín EÚ. Predpokladá aj tretí rok spolupráce v rámci iniciatívy 
Catching-up Regions. Desiata časť rozoberá strategické ciele výchovy a vzdelávania v PSK 
s nastavením aktivít so zameraním na gymnáziá, stredné odborné školy s vygenerovaním 
jednotlivých cieľov, termínov a zodpovednosti za plnenie týchto ukazovateľov. V kontexte 
odporúčaní kontroly NKÚ boli doplnené určité ciele a ukazovatele v rámci jednotlivých cieľov. 
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Sú nastavené tak, aby sa v rámci nastaveného obdobia rokov 2021 – 2022, teda tohto školského 
roka, mohli aj naplniť. 
Diskusia: 
Poslanec Benko pochválil odbor školstva za vypracovanie a predloženie tejto stratégie. Všimol 
si, že v každom okrese budú narastať marginalizované komunity veku 15 – 18 rokov. Z tohto 
dôvodu bude potrebné zmeniť ponuku vzdelávania. Najväčší nárast bude mať okres Kežmarok 
a Medzilaborce. V tejto stratégii ide o analýzy, tabuľky s číslami s tým, ako ďalej. Vidieť stav 
jednotlivých okresov so študentmi v súčasnosti a predpokladaný stav v budúcnosti. V každej 
stratégii sú dôležité ciele blízkej aj ďalekej budúcnosti. Odbor školstva by mal iniciovať 
vedenia škôl, aby sa čo najviac zapájali do výziev a projektov, aby si pomohli čerpaním 
prostriedkov z európskych štrukturálnych fondov. Vie o školách úspešných vo výzvach, ale 
niektoré vôbec nereagujú na takéto možnosti a dá sa určite pomôcť aj  modernizáciou techniky 
a športových areálov. Odbor školstva si v tomto volebnom období dal veľa cieľov a plnia sa 
priebežne. Je potrebné ich naplnenie, aby sa školstvo v pôsobnosti PSK posúvalo len dopredu. 
Ešte raz poďakoval odboru školstva za prípravu predloženého materiálu. Poslanec Šmilňák 
povedal, že na túto tému diskutuje s odborníkmi a odbornou verejnosťou naprieč celým 
Slovenskom počnúc ministerstvom školstva. Stretáva sa a komunikuje s ľuďmi z ostatných 
krajov a musí povedať, že odbor školstva Úradu PSK je v tejto téme a príprave stratégií 
v oblasti školstva špičkou na Slovensku. Mnohí si z PSK berú príklad. Jeho prácu vysoko 
hodnotia aj ľudia na medzinárodnej úrovni zo Svetovej banky. Poďakoval za túto prácu a verí, 
že aj poslanci PSK sa k tejto téme budú stavať odborne, nebudú populistickí a posunú školstvo 
PSK dopredu. PSK bude nielen konkurencieschopný v rámci Slovenska, ale školy aj študenti 
PSK dosiahnu úroveň škôl v Európe alebo aj na celom svete. Ešte raz poďakoval za pripravený 
materiál. Poslanec Damankoš sa pripája k pochvalným vyjadreniam na adresu analytického 
materiálu, teda celej stratégie. Je to už samozrejmosť, že zastupiteľstvo dostáva z odboru 
školstva veľmi kvalitné východiskové dáta a strategické materiály. Za posledné tri roky pri 
predkladaní stratégie na nasledujúci školský rok sú poslanci nadšení, že dostávajú takéto 
materiály a keď sa začne stratégia realizovať, napr. od str. 50 sú všeobecné ciele a zámery a 
poslanci potrebujú politicky zahlasovať, zrazu im chýbajú dáta a rozoberajú školu do 
podrobností, aby vôbec boli nejakým spôsobom ochotní a schopní prijať nejaké rozhodnutie. 
Podľa štatistických analýz demografického vývoja obyvateľstva a zmeny štruktúry 
obyvateľstva v niektorých okresoch je evidentné, že niektoré opatrenia, ktoré poslanci nemajú 
radi, sa budú musieť nejakým spôsobom vrátiť, lebo sa to bude vracať ako bumerang v daných 
školách. Je potrebné, aby sa školy angažovali aj v európskych projektoch. Existujú školy veľmi 
aktívne aj školy, ktoré sú ledva schopné napísať nejaký projekt. Poslancom PSK a zároveň 
poslancom NR SR pripomenul dôležitý moment. Je trochu absurdné, aby sa stredné alebo 
základné školy museli uchádzať o európske prostriedky na niečo, na čo majú dostávať finančné 
prostriedky priamo, napr. projekty typu inklúzie. Keď má škola integrovaného žiaka, ktorý má 
mať na základe odporúčania centra pedagogicko-psychologického poradenstva asistenta, 
riaditeľ školy by nemal vypisovať nejaké projekty, ale finančné prostriedky by mal naňho 
dostať automaticky. Keď je potrebné rozvíjať určité segmenty školstva, tak nie je dobré, aby 
školy v pôsobnosti PSK boli nútené podpisovať projektové zmluvy s refundačnou platbou. 
Teda škola minie peniaze a niekto hore bude zvažovať, či škole peniaze preplatí. Potom majú 
niektoré školy finančné problémy len preto, že vstúpili do nejakého potrebného projektu a ešte 
s nimi niekto pol roka nekomunikuje, aby im uhrádzal oprávnené platby. Tieto veci bude 
potrebné posunúť aj na úrovni vlády SR pri riešení spôsobu čerpania prostriedkov, lebo nielen 
v školstve sa stáva konštatovaním téza, že európske projekty sú druhom prekliatia. Kto niekedy 
robil európsky projekt, vie, aká je ťažká robota vôbec sa dopracovať k výsledku. Aby to potom 
neodrádzalo učiteľov a riaditeľov škôl. Poďakoval odboru školstva za predložený materiál. Od 
str. 50 sú uvedené všeobecné ciele a zámery. Spýtal sa vedúceho odboru školstva, či vie 
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naznačiť ešte nejaké tendencie smeru, ktorým sa pôjde. Akým spôsobom uvažuje odbor 
školstva hlavne v bode A, prípadne v bode D, ako chce iniciovať vedenie škôl k zapájaniu sa 
do projektov. PaedDr. Furman odpovedal, že v rámci optimalizácie siete škôl, kde je 
všeobecným cieľom nastavená táto problematika, už možno nebude odbor školstva v tomto 
volebnom období otvárať tento balík. Predpokladá, že doba prinesie aj takúto skutočnosť 
možno na základe požiadaviek jednotlivých škôl. Sú pripravené scenáre ako zareagovať 
v rámci jednotlivých okresov aj v súvislosti so žiakmi z marginalizovaných rómskych komunít, 
aj v súvislosti s ďalším napĺňaním nastavených cieľov v rámci postupného utlmovania odborov 
nesúvisiacich s hlavným zameraním školy, odstraňovania duplicitných odborov v geografickej 
blízkosti a pod. Uvidí sa to aj pri určovaní počtu žiakov v nasledujúcom období. Odbor školstva 
pravidelne informuje riaditeľov škôl o jednotlivých vyhlásených výzvach z európskych fondov 
alebo z grantov v rámci SR. Väčšina škôl v pôsobnosti PSK sa zapája do týchto aktivít. Zatiaľ 
sú stále s určitou možnosťou spolufinancovania. Teda aj odbor školstva pozerá na túto možnosť 
a existujúci obnos v schválenom rozpočte, ale zatiaľ nebola zamietnutá ani jedna žiadosť 
o projektový zámer alebo projekt ako taký, ktorý by bol spolufinancovaný aj v rámci PSK. 
Poslanec Dupkala by bol opatrnejší pri predložených dátach a nielen ich vychvaľoval. Asi pred 
tromi mesiacmi zastupiteľstvo podľa pohľadu a postoja odboru a komisie školstva zlúčilo OA 
v Prešove, z jeho pohľadu zrušilo. Tie dáta neboli také presné, chýbala takmer jedna trieda (20 
– 30 žiakov), ale stalo sa. Váži si obidvoch diskutujúcich, poslanca Šmilňáka aj Damankoša, 
ktorí chcú pomôcť našim školám a ich absolventom. Verí, že majú na mysli naše školy, ktorých 
zriaďovateľom je PSK. Predseda PSK Majerský bude vždy hovoriť, že sú to naši žiaci, 
nezáleží, do ktorej školy chodia. Poslanec Damankoš poznamenal, že školy nie sú cieľ. Sú 
prostriedkom na to, aby mal PSK vzdelaných mladých ľudí, ktorí sa budú uplatňovať na trhu 
práce. Školy sú prostriedok, ktorým sa to zrealizuje. Pod spojením „naše školy“ rozumie všetky 
školy zaradené v sieti škôl a pôsobiace na území PSK, lebo všetky tieto školy navštevujú žiaci, 
ktorých rodičia platia dane. Ak sa z tejto skupiny vyberie niektorý typ škôl, tak sa PSK prestáva 
správať ako samospráva. Samospráva znamená, že sama si spravuje sieť škôl na území PSK 
bez ohľadu na zriaďovateľa. Ak sa niečo legislatívne zmení, je to možné. Poslanec Kanuščák 
pochválil odbor školstva, ktorý má predložené materiály vždy veľmi dobre vypracované. 
Poukázal na projekt podpory duálneho vzdelávania, konkrétne výzvu na podporu rozvoja 
malých a stredných podnikov a spoluprácu so SOŠ, do ktorého sa zapájali stredné školy. Školy 
v rámci duálneho vzdelávania vedeli osloviť nejaké tri firmy, ktoré mohli zakúpiť technológiu, 
na ktorej sa učili aj žiaci v hodnote až do 200 000 eur, 90 % bolo preplatených. Zaráža ho, že 
do tohto procesu nemohli byť zapojení poslanci z okresov jednotlivých škôl alebo rady škôl. 
Výberové komisie pozostávali z riaditeľa, zástupcu a učiteľa odborného výcviku. Podľa jeho 
informácií v niektorých školách rozhodoval len samotný riaditeľ. Tu nastal problém. Keď ide 
všetkým naozaj o kvalitu vzdelávania, v prvom rade by mali byť vybraté firmy, ktoré nejakým 
spôsobom už s predmetnou školou spolupracovali v minulosti. Takým spôsobom bola dokonca 
postavená výzva. Mali tam byť zahrnuté firmy aj vzhľadom na odbory predmetnej školy. Napr. 
Spojená škola Sabinov mala tri firmy, ktoré vyberala ešte bývalá riaditeľka. Jedna firma má 
výrobňu mäsových výrobkov, škola nemá príbuzný odbor a firma nekomunikuje. Druhá firma 
prakticky realizuje len nejakú pálenicu, nevie, aký prínos bude mať pre žiakov. Firma chce 
kúpiť nejakú inovatívnu technológiu (lis na ovocie). V súvislosti s tým majú byť tejto firme 
pridelené sady v Orkucanoch. Na minulom zasadnutí interpeloval túto vec poslanec Hrabčák. 
Rozprával o tom ešte s bývalým vedúcim odboru majetku a investícií Ing. Greššom, ktorý sám 
mal veľký záujem o prechod týchto sadov pod danú firmu. Je zarážajúce, že je vyhlásená výzva, 
poslanci vedia osloviť firmy s technológiou, na ktorej by sa učili žiaci a nakoniec je to nejako 
znegované a nemá to zmysel. Aj v spomínaných sadoch boli v minulosti využívaní žiaci na zber 
ovocia v rámci odborného výcviku, čo je neadekvátne v rámci výchovy a vzdelávania. Dosť ho 
mrzí, že do tohto procesu neboli zapojení poslanci PSK, ktorí poznajú zámery škôl 
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a podnikateľov v okrese. Mohli byť prínosom pri výbere firiem, ktoré by pomohli školám. Prvé 
kolo výzvy je už ukončené, ale prebieha druhé. Môže aspoň apelovať, aby na školách, kde sa 
to ešte dá, boli v druhom kole zapojení aj poslanci, keďže v Sabinove to už nejde. Poslanec 
Kaliňák nevie, ako to prebiehalo v iných okresoch, ale konkrétne v Medzilaborciach sa stretli 
s podnikateľmi, ktorí mali ochotu spolupracovať so školou. Osobne sa pričinil o spracovanie 
dvoch žiadostí pre podnikateľov. Pravda je taká, že zo strany zriaďovateľa nebola v tomto 
smere žiadna aktivita. Súhlasí s poslancom Kanuščákom, že v ďalších kolách by sa to malo 
zmeniť. Poslankyňa Leščáková poďakovala odboru školstva za spracovanie vždy veľmi 
kvalitných materiálov. Vedúcemu odboru školstva zaželala veľa optimizmu. Obdivuje ho, že 
stále znova pripravuje a predkladá materiály komisiám a poslancom, ktoré sú následne 
zastupiteľstvom zamietnuté. Obdivuje odbor školstva, ktorý poskytuje poslancom dáta, na 
základe ktorých by mali optimalizovať sieť škôl v rámci PSK. Všetkým poslancom by malo 
byť jasné, že je to viac ako nutné. Poslanec Dupkala vravel, že mu nestačia dáta. Nevie, čo je 
opakom týchto dát, či sa bude sieť škôl PSK optimalizovať alebo neoptimalizovať na základe 
emočných stavov poslancov. Je jej ľúto, že keď dôjde k lámaniu chleba, práca odboru školstva 
vyjde úplne navnivoč, je úplne zbytočná. Tvrdí, že v PSK žijú naše deti, naši študenti, ktorých 
rodičia platia dane, preto nevidí dôvod, aby sa hovorilo len o nejakej vybranej skupine 
študentov na školách PSK. Ešte raz poďakovala odboru školstva. Verí, že do konca volebného 
obdobia sa podarí ešte školy optimalizovať, aj keď vedúci odboru školstva naznačil, že sa už 
do tohto procesu PSK nebude púšťať. Verí, že bude mať odvahu a bude sa ešte púšťať. Keď 
PSK nebude riešiť optimalizáciu siete škôl, je to cesta do pekla, to každý vie. Osobne jej nevadí, 
keď počuje vulgarizmy, je to jedno z ktorej strany a na koho. Ale bola by rada, keby si poslanci 
najprv vypli mikrofón a potom používali vulgárne slová. Predseda PSK Majerský potvrdil, 
že posledné slovo počuli asi všetci. Poslanec Dupkala neskôr vypol mikrofón. Požiadal ho o 
zachovanie etického kódexu poslanca, pretože ho počuje verejnosť celého Slovenska. 
Poslancovi Kmecovi sa páči predložený materiál. Obsahuje všetky spracované dáta, ktoré 
v ňom majú byť. Navrhol zapojiť do duálneho vzdelávania aj OA v spolupráci so štátnymi 
inštitúciami, mestskými a obecnými úradmi, úradmi práce, sociálnou poisťovňou a pod. Možno 
to už niekde funguje. Dal do pozornosti vec, ktorú v stratégii nenašiel. Marginalizované skupiny 
sú veľké a vzdialené od okresného mesta. Možno by nejakým spôsobom PSK mohol pomôcť 
vyriešiť, aby sa odbory z niektorých škôl vyučovali priamo v marginalizovaných skupinách 
v obciach, lebo pre nich deviatym ročníkom končí škola. Je to veľká škoda, lebo práve pracovná 
sila ako murár, tesár alebo iné sú potrebné a v okrese nie sú.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom 
znení a v súlade s § 31 ods. (1) zákona NR SR č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní 
a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov  v platnom znení   s c h v a ľ u j e  
Regionálnu stratégiu výchovy a vzdelávania v stredných školách na území Prešovského 
samosprávneho kraja na školský rok 2021/2022. 
Hlasovanie:                 za: 55   proti: 0  zdržal sa: 1         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
469/2020 zo dňa 25. 5. 2020: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu 
PSK, pripomenul, že dňa 9. 11. 2018 vyhlásilo ministerstvo školstva výzvu na predkladanie 
žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, matematická, 
finančná a prírodovedná gramotnosť. Do tejto výzvy sa zapojilo 12 gymnázií v pôsobnosti 
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PSK, z ktorých 10 podpísalo zmluvu o poskytnutí NFP a začalo s realizáciou aktivít projektu. 
Dňa 25. 5. 2020 Zastupiteľstvo PSK schválilo aj predfinancovanie vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu pre jednotlivé školy, ktoré vyplynulo z nastavenia systému 
platieb (zálohové platby, refundácia, priebežné platby a ich kombinácia). Pri samotnej realizácii 
projektov bolo zistené, že projekty nebežia plynulo tak, ako boli odprezentované ministerstvom 
školstva na seminároch k danej výzve, ktorých sa zúčastnili aj riaditelia našich škôl. Školy 
hlásia problémy pri vyúčtovaniach zálohových platieb a žiadostiach o ďalšie zálohové platby, 
ktoré posielajú na kontrolu svojim projektovým manažérom na ministerstve, a to nedostatočnú 
komunikáciu, žiadnu spätnú väzbu, meškajúce platby, nedodržiavanie termínov zo strany 
manažérov, čo narúša plynulý chod projektov. Gymnáziá sú rozpočtové organizácie a nemajú 
vlastné zdroje na realizáciu projektov. Celá situácia nastala preto, že ministerstvo školstva 
momentálne nedisponuje dostatočným množstvom kvalitných projektových manažérov. Z toho 
dôvodu je predložený návrh pomoci zatiaľ dvom gymnáziám, a to Gymnáziu J. Francisciho – 
Rimavského v Levoči a Gymnáziu v Poprade, ktoré majú najväčšie problémy s realizáciou 
svojich projektov. Ide o schválenie finančných prostriedkov na predfinancovanie ich projektov 
vo výške 61 600 eur, ktoré budú následne refundované a vrátené do rozpočtu PSK. Osobne 
kontaktoval ministra školstva, ktorý mu prisľúbil, že sa bude o túto vec zaujímať a budú to 
spoločne riešiť, aby nebol ohrozený chod ďalších projektov, ktoré sú nielen v gymnáziách ale 
aj stredných odborných školách. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš vie, že minister školstva má teraz plno práce s inými vecami a že ide 
o projekty takto nastavené ešte v predchádzajúcom období. Riaditelia týchto dvoch gymnázií 
sú v podstate potrestaní za zapojenie sa do projektu a že išli do nejakej iniciatívy. Je to úplne 
absurdná situácia. Pokiaľ bude ministerstvo školstva (aj iné ministerstvá) takýmto spôsobom 
riadiť čerpanie prostriedkov z eurofondov na niečo, čo by malo byť úplne prirodzené 
a normálne, tak všetko skončí. Podporuje predloženú požiadavku, ale súčasne bude potrebné 
lobovať na všetkých možných miestach, lebo nie je možné volať ministra školstva ohľadom 
každého projektu. Treba jednoducho spraviť systémovú zmenu. Škola, ktorá sa zapojí do 
projektu musí byť jasne víťazom. Nemôže byť potrestaná za svoju aktivitu, čo sa vlastne týmto 
školám stáva. Preto ich treba podporiť. Poslanec Benko rozumie tomuto bodu ako 
predfinancovaniu projektov vo výške 61 600 eur. 10 škôl podpísalo zmluvu o poskytnutie NFP, 
ale keďže je rok pandémie, nastal problém iba pri dvoch školách a to Gymnáziu J. Francisciho 
– Rimavského v Levoči a Gymnáziu v Poprade. Spýtal sa, či ostatných 8 škôl nemalo problém 
s predfinancovaním. So schválením predloženého návrhu absolútne nemá problém, lebo tieto 
peniaze sa vrátia do rozpočtu PSK. PaedDr. Furman odpovedal, že všetky školy zapojené do 
tohto projektu majú určité problémy, ale u týchto dvoch gymnázií sú najväčšie. Odbor školstva 
zo svojej pozície pozastavil niektoré aktivity, aby nedošlo k tomu, že napr. boli predložené 
žiadosti o platbu a nie sú refundované už pol roka. Ide o dva najvypuklejšie prípady, ostatné 
školy túto situáciu zatiaľ zvládajú. Poslanec Dupkala súhlasí s tým, čo povedali predrečníci 
dokonca aj vtedy, keď nejde o školy ale o kultúrne inštitúcie alebo hocikoho iného, ktorého 
zriaďovateľ je PSK. Určite bude za, lebo nemôže sa niekto predsa vzdať svojej vlastnej dobrej 
pozitívnej myšlienky, ktorá bude na prospech iných. To isté platí aj pre predfinancovanie v bode 
č. 10. Materiál má jeho podporu. Asi pôjde o plošnú podporu, ktorú dostanú v prípade potreby 
aj iné inštitúcie s potrebou na chvíľu vypomôcť s financiami. Má pocit a domnieva sa, že asi 
nebol dobre dodržaný rokovací poriadok. Keď predseda PSK na začiatku sťahoval bod o galérii, 
nedal hlasovať o návrhu poslanca, dokonca predsedu komisie kultúry. Stále tvrdí, že poslanci 
sú od toho, aby navrhovali a predseda PSK ako vedenie môže usmerňovať, moderovať, 
vulgárne povedané, ale nemyslí to v zlom. Požiadal predsedu PSK, aby preveril v réžii, či 
okrem toho, že dal hlasovať o svojom návrhu stiahnutia bodu, dal potom hlasovať o návrhu ako 
celku. Pretože nedostal šancu vysvetliť kolegom, z ktorých vyjadrení vycítil podporu, o čo mu 
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naozaj ide. Predseda PSK mu môže v priebehu rokovania odpovedať. Predseda PSK 
Majerský dodal, že vulgárne už bolo povedané, to počuli všetci. Pýtal sa hlavného kontrolóra 
PSK aj podpredsedov PSK na poradie hlasovania. Ako prvý predložil návrh na zmenu programu 
a zmeny následne vymenoval. Potom sa prihlásil so zmenou poslanec Bochňa a dve protichodné 
zmeny nemôžu byť schválené. Schválená bola zmena predložená predsedom PSK. Z logiky 
veci vyplýva, že zastupiteľstvo nemohlo schváliť dva návrhy zmien tohto programu, ale iba 
jednu. Či je to poslanec alebo predseda komisie, logicky z toho vyplýva, že sa mohlo hlasovať 
iba o jednom návrhu, nie o dvoch. Názor poslanca Gašpera je taký, že zasadnutie 
zastupiteľstva je zasadnutie poslancov. Predseda resp. podpredseda alebo niekto iný, to len 
vedie. V tom vedení je predkladanie návrhov, ale nie pozmeňovacích. Pozmeňovacie návrhy aj 
podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK by mali predkladať len poslanci. Z tejto 
logiky veci aspoň jemu vyplýva, že to, čo predložil na začiatku predseda PSK, bol návrh. Nebol 
to pozmeňovací návrh. Keďže predseda PSK nemôže byť poslancom, nemôže ani predkladať 
pozmeňovacie návrhy. Myslí si, že predsa sa malo rokovať o pozmeňovacom návrhu 
predloženého poslancom Bochňom. Predseda PSK Majerský zdôraznil, že návrh programu 
predkladá predseda a poslanci návrh programu schvaľujú. Návrh programu predložil ako prvý 
v mailových schránkach poslancov, ten následne upravoval, ale predložil ho a ten bol 
schválený. Predpokladá, že o ďalšom už ani nie je možné hlasovať. Teraz to konzultoval aj 
s právničkou. V tejto veci má absolútne čisté svedomie. Možno o tom diskutovať ďalej, ale má 
argumenty na to, že postupuje v zmysle rokovacieho poriadku a dobre schváleného programu. 
Kto to bude chcieť spochybňovať, bude to spochybňovať donekonečna. Poslanec Damankoš 
pripomenul poslancom, aby sa venovali rokovaniu o bode č. 9 a diskusie o začiatku rokovania 
môžu predniesť v bode rôzne. Príde mu to nenáležité, v každom bode otvárať tú istú otázku. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov    m e n í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 469/2020 zo dňa 25. 5. 2020 k Výzve MŠVVaŠ SR na 
predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách – čitateľská, 
matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-
03, nasledovne: 
uznesenie sa dopĺňa bodom B.4 v znení: 
B. 4. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov pre Gymnázium J. 
Francisciho – Rimavského, Kláštorská 37, Levoča a Gymnázium, Kukučínova 4239/1, Poprad 
z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov vo výške 61 600 eur. 
Hlasovanie:                 za: 60   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Návrh na predfinancovanie projektu SOŠ 
gastronómie a služieb, Prešov – výstavba multifunkčného ihriska: 
PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že v rozpočte kapitoly 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR boli vyčlenené finančné prostriedky v 
objeme 3 mil. eur, ktoré boli poskytnuté Slovenskému olympijskému a športovému výboru na 
modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Na základe týchto 
finančných prostriedkov SOV vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku 
na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Cieľom tejto výzvy je 
zlepšiť celkový stav športovej infraštruktúry v SR. Do výzvy sa zapojilo 8 škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, z toho bola úspešná len SOŠ gastronómie a služieb 
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v Prešove. Škola podpísala zmluvu o refundácii výdavkov schváleného projektu modernizácie 
športovej infraštruktúry na sumu 32 000 eur (kapitálové finančné prostriedky), pričom vo výzve 
bol spomenutý príspevok, nie refundácia. Napriek tomu škola projekt zorganizovala. Nakoľko 
sa nerátalo s pandemickou situáciou, škola prišla o svoje čiastočné príjmy určené na výstavbu 
ihriska a nemôže v súčasnom období uhradiť faktúru z vlastných prostriedkov. Preto je 
predložený návrh predfinancovania výstavby ihriska v sume 32 000 eur a po kontrole sa táto 
suma vráti na účet PSK. Celkový rozpočet projektu je vo výške 47 597,32 eur a sumu 15 597,32 
eur si škola bude financovať z vlastných zdrojov.  
Diskusia: 
Poslanec Damankoš podporuje predložený návrh aj z dôvodu, že ide o školu, s ktorou sa 
v budúcnosti v Prešove ráta. Je tu veľmi potešiteľná iniciatíva riaditeľa aj školy, že vstupuje do 
tohto procesu a je ochotná dávať aj vlastné prostriedky. Požiadal zastupiteľstvo o podporu 
predloženého návrhu. Poslanec Benko chce tiež podporiť túto školu, lebo PSK s ňou 
v budúcnosti ráta, tak ako aj so všetkými školami v pôsobnosti PSK. V rámci pridelených 
financií SOŠ bola suma 3 mil. eur. Podporených bolo 45 projektov z 33 športov. Pri projektoch 
boli uvedené športové zväzy ako kluby a mestá. SOŠ gastronómie a služieb v Prešove bola 
jedinou v rámci SR. Poprial tejto škole všetko dobré v budúcnosti. Do výzvy sa zapojilo 8 škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ale v rámci SR to bola jediná škola. Výsledkom je ihrisko 
na tejto škole. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov  
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívnu správu o Výzve Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu 
a budovanie športovej infraštruktúry 

B/  s c h v a ľ u j e 
predfinancovanie výstavby multifunkčného ihriska pre Strednú odbornú školu 
gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov vo výške 32 000 eur 
(kapitálové finančné prostriedky) do obdobia ich refundácie.  
Hlasovanie:                 za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
495/2020 zo dňa 22. 6. 2020: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, uviedla dôvod úpravy 
predmetného uznesenia, ktorým je zmena právneho postavenia žiadateľa od 1. 9. 2020, kedy 
nadobudla účinnosť zriaďovacia listina Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 
s organizačnými zložkami SOŠ hotelových služieb a remesiel, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa, 
Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa, Elokované pracovisko, Lomnička 150 ako 
nástupnícka organizácia SOŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa. Táto zmena sa týka len názvu 
školy. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov   m e n í  
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uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 495/2020 zo dňa 22. 6. 2020 k schváleniu predloženia žiadostí 
o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy IROP-PO2-
SC223-2020-57 nasledovne: 
v bode A.5.  sa vypúšťa pôvodný text v znení: 
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ, Jarmočná 108, Stará 
Ľubovňa – I. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 
2020. 
a nahrádza sa textom v znení:  
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 
2020. 
Hlasovanie:                 za: 59   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Schválenie predloženia žiadostí o NFP 
a spolufinancovanie pre dopytovo-orientované projekty v rámci 
výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru 
strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK, pripomenula, že ide o poslednú 
skupinu stredných škôl zapojených do iniciatívy Catching-up Regions v spolupráci so Svetovou 
bankou a Európskou komisiou. Ide o tieto projekty: 1) Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 
v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce s 5 %-ným spolufinancovaním 
v sume maximálne 411 023,73 eur; 2) Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ, Ľ. 
Podjavorinskej 22, Prešov s 5 %-ným spolufinancovaním v sume maximálne 371 000 eur; 3) 
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SŠ, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované 
pracovisko, Lomnička 150 s 5 %-ným spolufinancovaním v sume maximálne 142 000 eur. 
Všetky tieto žiadosti sa týkajú naozaj materiálno-technického vybavenia. Materiál obsahuje 
tabuľky s konkrétnymi parciálnymi sumami. Ide o stavbu, materiálno-technické vybavenie  a 
mzdové výdavky ako nepriame výdavky. 
Diskusia:  
Poslanec Kmec upozornil na dosť vysoké sumy projektov a v každom projekte sa musí PSK 
zaviazať, že preplatí aj všetky neoprávnené výdavky. Pri podávaní projektu sa podáva čestné 
prehlásenie, ale pri schválení týchto projektov treba dávať pozor na sumy neoprávnených 
výdavkov a čoho sa týkajú. Tu je ten priestor dobre komunikovať s projektantmi a rozpočtármi 
projektov, aby projekty boli dobre nastavené, aby PSK platil len 5 % spolufinancovania a aby 
nevyšli žiadne neoprávnené výdavky alebo len minimálne. Bolo by dobré na to dohliadnuť pri 
podpise zmlúv úspešných projektov. Predseda PSK Majerský poďakoval za správnu 
poznámku. PSK sa snaží všetky projekty pripraviť takým spôsobom, aby potom už neboli 
vynakladané žiadne dodatočné finančné prostriedky pri následnej realizácii. Nie vždy sa to však 
dá. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov   s c h v a ľ u j e 
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, 
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Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-
57 zo dňa 15. 4. 2020.  
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 411 023,73 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.3. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Ľ. 
Podjavorinskej 22, Prešov“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 
15. 4. 2020.  
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 371 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.5. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok a následnú realizáciu dopytovo-
orientovaného projektu „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, Jarmočná 
108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ na základe zverejnenej výzvy 
IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 4. 2020.  
A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.5. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 142 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého nenávratného finančného príspevku v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.7.  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených 
v bodoch A.1., A.3., A.5. z rozpočtu kraja. 
Hlasovanie:                 za: 58   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky 
po roku 2020: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja 
a projektového riadenia Úradu PSK, informovala prítomných, že vláda SR dňa 12. 3. 2019 
zriadila Radu vlády SR pre politiku súdržnosti, ktorá koordinuje prípravu Partnerskej dohody 
SR na roky 2021 – 2027. Veľkou zmenou je práve zmena princípu poskytovania príspevkov 
zdola nahor, z čoho vyplýva väčšia zodpovednosť územnej krajskej samosprávy pri vytváraní 
Integrovaných územných stratégií (IÚS) a zásobníkov projektov. Je to predmetom rokovania aj 
Združenia SK8, kohéznej sekcie a sekcie regionálneho rozvoja. V auguste Ministerstvo 
informatizácie a regionálneho rozvoja a investície oficiálne zverejnilo metodiku na tvorbu rady 
partnerstiev pre jednotlivé samosprávne kraje, štatút rady partnerstva a rokovacie poriadky. 
Každý VÚC musí pripraviť všetky tieto podklady. Ak ide o veľký región ako PSK, aj ho 
rozdeliť na funkčné subregióny. V mesiacoch august – september 2020 sa uskutočnili stretnutia 
so zástupcami okresov Svidník a Stropkov so zadefinovaním definitívnej hranice medzi 
Šarišom a Horným Zemplínom. Keďže ministerstvo navrhuje 17 uzlov - územných mestských 
regiónov, začali sa rokovania s mestami Prešov, Poprad, Humenné. PSK začal iniciovať 
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stretnutia a komunikovať so socioekonomickými partnermi pri príprave nového programového 
obdobia. V nasledujúcich týždňoch prebehne finalizácia presných hraníc uzlov miest Prešov, 
Poprad, Humenné. Na 100 % je zadefinovaná hranica UMR Humenné, UMR Poprad a čaká sa 
za definitívnym rozhodnutím mesta Prešov. Prebehli stretnutia s kontaktnými osobami 
jednotlivých strategicko-plánovacích regiónov a postupne sa kreujú koordinačné rady 
a zastúpenie v ich jednotlivých komorách. PSK pripravuje štatút a rokovací poriadok Rady 
partnerstva PSK, aby sa v pracovných dňoch sfinalizoval a prebehli ďalšie kroky. Od 1. 10. sú 
oficiálne zabezpečení koordinátori regionálneho rozvoja, ktorí zabezpečujú úlohy PSK 
a osobne navštevujú všetkých aktérov – starostov, primátorov, socioekonomických partnerov 
zo strategicko-plánovacích regiónov. V piatok boli oficiálne vytvorené tematické odborné 
pracovné skupiny. Uskutočnilo sa prvé oficiálne stretnutie na Úrade PSK. Postupne budú 
oslovení a pozývaní aj ďalší odborníci k týmto témam. Začali práce na vstupnej správe PHSR 
PSK a príprave dotazníkov. Minulý týždeň predseda PSK podpísal prvý zo štyroch dôležitých 
dotazníkov. Vyzvala poslancov, aby svojou osvetou podporili zaslanie spätnej väzby starostami 
a primátormi pre prípravu čo najlepšej, najreprezentatívnejšej a najreálnejšej vstupnej správy. 
Následne prezentovala fotografie zo stretnutí či už o rozhodovaní o hraniciach alebo veľkých 
výjazdoch organizovaných pod záštitou predsedu PSK. V októbri pokračujú práce na príprave 
vstupnej správy a ďalších troch dotazníkoch. Pracovne by sa mali vytvoriť kooperačné rady 
s vyskúšaním online priestoru, kým bude oficiálne zriadená a ustanovená Rada partnerstva 
PSK. Prebieha komunikácia s jednotlivými partnermi, v novembri by sa mali vyhodnocovať 
jednotlivé dotazníky a oficiálne zrealizovať zasadnutia kooperačných rád v jednotlivých 
subregiónoch a rady partnerstva. December je konečným termínom na finalizáciu vstupnej 
správy. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák pripomenul uzatvorenie územných mestských regiónov (UMR) aj 
strategicko-plánovacích regiónov (SPR). Táto správa hovorí len o SPR. Chcel vedieť, ako 
dopadlo rokovanie a kto určil terajší UMR, lebo pôvodný mal byť, čo sa týka Podtatranského 
regiónu, Kežmarok, Poprad, Svit. Diskusia neprebehla žiadna. Boli v podstate len oboznámení 
mailom, či s tým súhlasia, alebo ako by to malo vyzerať. Dodnes nevie, ako tá komunikácia 
prebieha, či sa ráta s celým Podtatranským regiónom ako jedným UMR, alebo to bolo 
prenechané mestu Poprad a prípadne niektorým okolitým obciam, či je to takto určené PSK 
alebo ministerstvom, ktoré sa stále pýta na to, ako má UMR v PSK vyzerať. Vyzerá to tak, že 
niekto na kraji rozhodol, že UMR bude podľa informácií spomínaných predkladateľkou 
materiálu, čiže Poprad, Humenné a Prešov. Pýta sa, kto o tom takto rozhodol a kto to takto 
uzatvoril, keďže zmyslom malo byť pokrytie čo najväčšieho územia a zaradenie nejakého 
logického územia do UMR. V tejto správe to nie je v uznesení, ale predkladateľka to spomínala 
pri predkladaní materiálu. PaedDr. Slivková, PhD., odpovedala, že metodika ministerstva 
navrhla 17 + 1, kde je zahrnutý Poprad, Kežmarok a Svit. Zamestnanci odboru osobne navštívili 
mesto Poprad, kde bol prítomný aj zástupca mesta Kežmarok a rokovali o jednotlivých 
hraniciach. PSK to necháva v podstate na mestách a obciach. Hlavným pravidlom je 40 000 
obyvateľov a minimálne 1 obec. PSK dostal výstup z mesta Poprad, do ktorého nezasahuje, 
podobne ako dostal výstup z mesta Humenné. Momentálne sa čaká za finalizáciou výstupu 
mesta Prešov. PSK celý proces necháva na spoločnej diskusii všetkých možných aktérov, ktorí 
v UMR môžu vystupovať. Poslanec Wzoš vníma túto problematiku možno rok, lebo sám bol 
pri tvorbe metodiky, ktorú dnes ministerstvo odporučilo krajom. Je rád, že sa podľa nej 
v súčasnosti začali kraje riadiť, pretože v budúcnosti to bude dávať väčšiu logiku a možnosť na 
úrovni krajov a SPR tvoriť funkčnosť a mať na to dostatok zdrojov. V UMR bol navrhnutý 
Kežmarok, Poprad, Svit. Poprad sa rozhodol, že pôjde samostatne iba s niekoľkými okolitými 
obcami. Je to veľká škoda, lebo takto sa roztrhol jeden prirodzený podtatranský celok, ktorý 
mohol vyložene omnoho lepšie kooperovať za účasti miest Kežmarok a Svit. Vyzerá to tak, že 
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Kežmarok sa bude musieť spojiť s inými obcami a mestami pod Tatrami. Predpokladá, že 
primátor Kežmarku vytvorí samostatný UMR. Je škoda, že Poprad ide opačným smerom, ako 
všetci ostatní. Poslanec Benko tomu rozumie tak, že ide len o informatívnu správu o príprave 
Kohéznej politiky po roku 2020, čiže to môže byť aj rok 2021, 2022, 2023. Nevie, či tento 
materiál prerokovala nejaká komisia. Chcel vedieť, či Zastupiteľstvo PSK bude v decembri 
2020 schvaľovať nejakú vstupnú správu alebo dotazníky Kohéznej politiky, alebo je to len 
informácia, ktorú zastupiteľstvo dnes zoberie na vedomie. Spýtal sa, či aj poslanci PSK budú  
môcť v decembri hlasovať o vstupnej správe, alebo finálnou podobou je hlasovanie o tejto 
predloženej informatívnej správe. PaedDr. Slivková, PhD., vysvetlila, že ide naozaj 
o informatívnu správu s úmyslom, aby poslanci boli informovaní o všetkých krokoch aj 
v procese prípravy. Bude aj definitívne schválenie vstupnej správy. Či má byť predmetom 
schválenia zastupiteľstvom, s väčšou pravdepodobnosťou áno, aj keď to nie je ministerstvom 
odprezentované. Predpokladá sa, že vstupné správy musia prejsť zastupiteľstvom. Zámerom 
tohto predloženého bodu bolo informovať poslancov o tom, čo PSK urobil, čo ho čaká a čo 
musí ešte urobiť. Poslanec Ferenčák sa spýtal, či sa stále rokuje o tom UMR, alebo sa rokuje 
len s mestom Poprad, ktoré sa vyjadrilo, že chce UMR tvoriť úplne ináč, ako bolo plánované, 
pretože odpoveď nedostal. Čo sa týka kraja, žiadne spoločné rokovania neprebehli. Bolo len 
jedno stretnutie v Poprade, ale neprebehla tá diskusia, ako by to mohlo vyzerať, alebo aký je 
úmysel tých UMR do budúcna. Očakáva priamu odpoveď. PaedDr. Slivková, PhD., 
odpovedala, že sa rokovalo o zadefinovaných UMR, čiže 17 + 1. Kežmarok ako samostatný by 
podľa tejto metodiky nemohol byť. Buď sa bude rokovať a bude politické rozhodnutie, ale  
o tom by vedel viac povedať štátny tajomník Ledecký. Môže poslancov  so všetkým oboznámiť 
a aktuálnejšie informovať. Momentálne sa čaká na politické rozhodnutie, či ich bude 17 + 1 
alebo ako doteraz, že iba krajské mestá a či je možné aj to, že v podstate bude pôvodná skupina, 
ako to bolo v tomto alebo predchádzajúcom volebnom období. Konkrétna odpoveď pre 
poslanca Ferenčáka je, že stretnutia v Poprade sa zúčastnili aj zástupcovia miest Kežmarok, 
Svit, Poprad. Mali voľnú ruku v spoločnom rozhodnutí, aby sa rozhodli ako všetci aktéri, ktorí 
môžu patriť do daného UMR a nemusia. PSK dostal rozhodnutie, že do UMR bude patriť mesto 
Poprad s niekoľkými pridruženými obcami. Poslanec Kaliňák nevie, či sa niečo zmenilo od 
spoločného stretnutia v Humennom v spôsobe kreovania koordinačnej a partnerskej rady. 
Požiadal predsedu PSK, aby pri kreovaní rady partnerstva skúsil myslieť aj na tie okresy, ktoré 
sa vďaka tomu systému do tejto rady nedostanú. Okres Medzilaborce alebo aj iné okresy pri 
delegovaní členov jednotlivých komisií a koordinačných rád túto možnosť rýchlo stratili. Je na 
predsedovi PSK, aby z titulu svojej funkcie dokázal garantovať týmto okresom, že zastúpenie 
tam budú mať. PaedDr. Slivková, PhD., potvrdila, že zastúpenie sa naozaj plánuje. Prebehla 
menšia modifikácia tak, aby každý okres mal svoje zastúpenie v komore štátnej správy. 
Poslanec Bieľak vyjadril prosbu, aby v rámci ďalších diskusií o kreovaní kooperačných rád, 
kde bude kreovaná aj komora regionálnej samosprávy, mali v radách priestor aj poslanci 
jednotlivých okresov PSK. Je to vec rozhodnutia kraja resp. predsedu PSK, koho deleguje do 
komory regionálnej samosprávy v  radách SPR Spiš, Šariš, Horný Zemplín, ale aby v tých 
nomináciách dostali priestor aj poslanci. Tým pádom sa takto prepojí určité spolurozhodovanie 
a spoluzodpovednosť aj poslancov za obsah integrovaných územných stratégií a o tom, čo príde 
následne smerom do Prešova a čo bude základom pre integrovanú stratégiu PSK. PaedDr. 
Slivková, PhD., odpovedala, že aj o tom sa momentálne diskutuje. Zvažujú sa aj tieto návrhy. 
Poslanci budú informovaní ešte pred samotným zriadením. Poslanec Kocák sa pripája 
k poslancovi Bieľakovi. Apeloval na zastúpenie poslancov v týchto orgánoch. Poukázal na bod 
7., kde je uvedené, že paralelne s kreovaním Rady partnerstva PSK, kooperačných rád SPR, rád 
UMR sa budú kreovať aj tematické odborné skupiny v počte 4. Chcel vedieť, o aké tematické 
odborné skupiny a v ktorých oblastiach ide a kto všetko bude ich členom, či môžu dávať návrhy 
aj poslanci a či sa môžu zúčastniť ich kreovania. PaedDr. Slivková, PhD., vysvetlila, že 
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tematické odborné skupiny sú multisektorové. To znamená, že obsahujú všetky politické ciele 
kohéznej politiky známe už vyše roka. Momentálne sa zabezpečuje zastúpenie pri jednotlivých 
tematických skupinách odborníkmi z Úradu PSK. Keďže každý člen rady partnerstva má právo 
byť v nejakej odbornej skupine, je tam v budúcnosti ďalší priestor pre členov rady partnerstva. 
Tretia skupina, ktorá by mala tvoriť odborné skupiny, je odborná verejnosť. Poslanci môžu 
predkladať návrhy odporúčaných ľudí do rady partnerstiev aj odborných skupín. Jednotlivé 
témy budú zverejnené na webovej stránke aj zaslané poslancom. Požiadala poslancov 
o súčinnosť ohľadom obsadenia týchto odborných skupín. Poslanec Kocák požiadal PaedDr. 
Slivkovú, PhD., o zaslanie jednotlivých tematických odborných skupín poslancom PSK, do 
ktorých môžu navrhovať členov. Poslanci PSK o to majú záujem. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e    n a    v e d o m i e   
informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020.  
Hlasovanie:                 za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Návrh strategicko-plánovacích regiónov a území 
PSK: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja a projektového 
riadenia Úradu PSK, uviedla, že tento bod hovorí o rozdelení PSK na 3 funkčné strategicko-
plánovacie regióny podľa novej metodiky (MIRRI). Ich vytváranie vyplynulo za účelom 
efektívnejšieho riadenia, rozhodovania a plánovania efektívnejšieho financovania v území cez 
integrované projekty v novom programovom období. Zriaďujú sa pre potreby väčšej adresnosti, 
vychádzajú z potrieb regiónov resp. subregiónov, kde v rámci PHSR vie VÚC využiť tvorbu 
PHSR strategicko-plánovacích regiónov ako PHSR skupiny obcí, ktoré môžu nahradiť PHSR 
jednotlivých obcí. V praxi to znamená, že niektoré obce sa môžu spojiť a vytvoriť si vlastný 
PHSR, teda povinný dokument podľa zákona o regionálnom rozvoji. Návrh strategicko-
plánovacích regiónov vychádza z odporúčaní, Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 
a z Metodiky tvorby a implementácie programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
regiónov, programov rozvoja obcí a skupín obcí s uplatnením princípov udržateľného smart 
rozvoja. Tento návrh sa začal pripravovať pred rokom a naozaj vychádza z komplexnej 
geografickej charakteristiky, dostupnosti územia, prirodzeného pohybu obyvateľstva. 
Výstupom je rozdelenie PSK na 3 strategicko-plánovacie regióny: Zemplín, Šariš, Spiš. Návrh 
bol prekonzultovaný s ministerstvom a autormi novej metodiky a vyšiel ako najlepší vzor pre 
celé Slovensko. Bol odporúčaný a zaslaný pre všetky samosprávne kraje. Analýza a rozdelenie 
strategicko-plánovacích regiónov sa odzrkadľuje aj v metodike vydanou ministerstvom 
(MIRRI). Požiadala zastupiteľstvo o súhlas a schválenie predložených strategicko-plánovacích 
regiónov. 
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   návrh strategicko-
plánovacích regiónov na území PSK. 
Hlasovanie:                 za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Informatívna správa o zmenách v Inovačnom 
partnerskom centre: Mgr. Jozef Šimko, riaditeľ IPC, informoval prítomných, že 
správna rada zvolila za predsedu Správnej rady IPC PaedDr. Slivkovú, PhD., vedúcu odboru 
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strategického rozvoja a projektového riadenia Úradu PSK. Staronovým podpredsedom správnej 
rady sa stal prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD. Správna rada menila mnohé body Stanov IPC. 
Činnosť IPC sa zameriava na budovanie personálnych odborných kapacít v PSK, vykonávanie 
koordinačných, vzdelávacích a kultúrnych aktivít, vytváranie tímu odborných 
spolupracovníkov a poradcov, komunikáciu s partnermi samosprávy, podnikateľského sektora, 
poskytovanie odborného poradenstva, sieťovanie projektových kapacít, stimulovanie 
regionálneho rozvoja, efektívne využívanie projektových kapacít, systémovú podporu 
spolupráce SOŠ, diverzifikáciu riadenia projektových kapacít atď. Všetky zmeny sa 
uskutočňujú na základe schválených uznesení z 21. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 22. 
6. 2020. Konkrétne ide o body Budovanie personálnych a odborných kapacít na podporu 
sociálnej ekonomiky v PSK a Integrovanú sieť regionálnych rozvojových centier PSK. Zmena 
stanov súvisí aj s agendou koordinátorov strategicko-plánovacích regiónov PSK – Rady 
partnerstva, komory, koordinačné rady atď. Predmetom správy je aj navýšenie členského 
príspevku pre IPC v roku 2020 a klasická výška príspevku v roku 2021. Členský príspevok PSK 
pre IPC je nezmenený a na úrovni minulého roka. K zvýšeniu dochádza práve kvôli budovaniu 
nových personálnych kapacít a zamestnávaniu koordinátorov strategicko-plánovacích 
regiónov.    
Diskusia: 
Podľa slov poslanca Jánošíka informatívnu správu berie zastupiteľstvo na vedomie. Nemalo 
by v nej byť skryté schválenie nejakých finančných prostriedkov. Navonok je predložená 
informatívna správa a pritom sa schvaľujú finančné prostriedky. Poslancovi Vookovi nie sú 
jasné predložené sumy. Chcel vedieť účel súm 21 600 eur a 151 400 eur. Mgr. Šimko vysvetlil, 
že IPC bude zamestnávať koordinátorov troch strategicko-plánovacích regiónov. V super 
hrubej mzde vychádza na 1 koordinátora 2 400 eur x krát 3 = 7 200 eur. Dokonca tohto roka 
ostávajú tri mesiace, lebo sú zazmluvnení od 1. 10. 2020, je to 3 x 7 200 eur, čo tvorí sumu 
21 600 eur. Členský príspevok PSK pre IPC v roku 2021 je vo výške 65 000 eur ako v minulom 
roku. Po pripočítaní super hrubej mzdy 2 400 eur x 3 koordinátori x 12 mesiacov = 86 400 eur, 
čo tvorí spolu sumu 151 400 eur. Poslanec Ferenčák poukázal na bod A.3 návrhu na uznesenie 
s navýšením členského príspevku vo výške 21 600 eur. Chcel vedieť, za aké mesiace sa majú 
tieto zdroje použiť. Či je to v budúcnosti (november, december), alebo sú to aj spätné mesiace, 
kde to nebude možné. Mgr. Šimko odpovedal, že je to od 1. 10. 2020, čiže za obdobie október, 
november, december 2020. Títo koordinátori už dnes pracujú a zmluvy majú podpísané od 1. 
októbra. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.     b e r i e    n a    v e d o m i e  
A.1.  informatívnu správu o zmenách v Inovačnom partnerskom centre 
A.2.  uznesenia č. 1 - 4 Správnej rady záujmového združenia právnických osôb 
         osôb Inovačné partnerské centrum v zmysle príloh 
A.3. navýšenie a splatnosť členského príspevku PSK pre združenie na rok 2020  
        vo výške 21 600 eur so splatnosťou 31. 10. 2020 
A.4. výšku a splatnosť členského príspevku PSK pre združenie na rok 2021  
        vo výške 151 400 eur so splatnosťou 30. 4. 2021. 
Hlasovanie:                 za: 37   proti: 0  zdržalo sa: 16         
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 16 – Operačný plán zimnej služby  na území PSK pre 
obdobie 2020 – 2021: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu 
PSK, uviedol, že predložený materiál je základným dokumentom pre zimnú údržbu ciest PSK. 
SÚC PSK realizuje v zimnom období údržbu 3 052 km ciest, z toho pre NDS 7,35 km, pre SSC 
cesty I. triedy 664 km, cesty II. a III. triedy 2 380 km, účelové komunikácie 4,27 km. Celkove 
je vytvorených 108 zásahových okruhov, nasadených bude 107 posypových vozidiel a 1 traktor 
s radlicou pre Levočskú horu. K dispozícii bude minimálne 10 ks rezervných vozidiel. 
Diskusia: 
Poslankyňa Pleštinská dodala, že materiál jednomyseľne schválila komisia dopravy. Praje 
SÚC PSK nenáročnú zimu, zjazdné a bezpečné cesty v PSK. Predseda PSK Majerský doplnil, 
že v niektorých regiónoch už zimná údržba začala a museli vyjsť posypové vozy. Podtatranský 
región je ťažko skúšaný aj v tejto oblasti. Poslanec Dupkala potvrdil slová predsedu PSK, ale 
paradoxne sa vraj hlási naozaj silná zima. Je nielen povinnosťou SÚC PSK ale aj poslancov 
PSK, aby požiadavku skvalitnenia, zrýchlenia procesu služieb a prác zo strany tejto inštitúcie 
voči obyvateľom kraja schválili. Poslanec Benko pochválil SÚC PSK, lebo cesty v Prešove 
ako Solivarská, Zlatobanská, Soľnobanská, úsek na sídlisku Sekčov smerom na Ľubotice sú 
v prípade akejkoľvek zimy zjazdné a prvé upratané. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ s c h v a ľ u j e  
Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 
2020/2021  v súlade s § 3d ods. 9 písm. c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon) v znení neskorších predpisov 
B/ s p l n o m o c ň u j e  

riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v prípade vyhlásenia II. 
situačného stupňa zvolať riadiacich zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy:  
• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy 
• Úrad Prešovského samosprávneho kraja, oddelenie správy vnútornej prevádzky 

a krízového riadenia  
• Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií  
• Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát  
• Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
• Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice 
a vytvoriť krajský štáb zimnej údržby ciest. 

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

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
23/2018 zo dňa 5. 3. 2018: Podľa slov Ing. Galajdu, povereného vedením odboru 
dopravy Úradu PSK, ide o dofinancovanie projektu „Zlepšenie dopravného napojenia okresov 
Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN – T koridor“ vo výške max. 670 588 eur z dôvodu 
komplexnej výmeny podložia, konštrukcie vozovky a zabezpečenia stability zárezov cesty 
III/3490. SÚC PSK zaslala riadiacemu orgánu vypracovaný dodatok č. 1 zostavený z dvoch 
technických zmien. Prvú zmenu zaslal Krajský pamiatkový úrad s využitím pôvodne 
zabudovaného kameňa s finančným dopadom cca 470 000 eur. SÚC PSK dostala vyjadrenie 
Krajského pamiatkového úradu v čase po uzavretí zmluvy o dielo so zhotoviteľom stavby. 
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Druhá technická zmena sa týka kompletnej výmeny konštrukcie vozovky vrátane výmeny 
podložia na úseku cesty III/3490 s úpravou zmluvnej ceny o viac ako cca 200 000 eur. Pôvodné 
technické riešenie rátalo s rozpočtovým nákladom 3,5 mil. eur s DPH, lenže proces 
majetkovoprávneho vysporiadania nebolo možné z časového hľadiska dosiahnuť a alokácia 
výzvy už neumožňovala aplikovať tento technický návrh. SÚC PSK sa rozhodla využiť iné 
technické riešenie. Dodatok č. 1 bol predrokovaný riadiacim orgánom príslušného ministerstva 
pred samotným vypracovaním. Pevne verí, že riadiaci orgán presvedčia argumenty 
o oprávnenosti uvedených výdavkov. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   m e n í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018 v spojení s uznesením č. 123/2018 
zo dňa 22. 10. 2018 a uznesením č. 398/2020 zo dňa 10. 2. 2020 nasledovne: 
uznesenie dopĺňa o bod 3. z pôvodne schváleného uznesenia č. 23/2018 zo dňa 5. 3. 2018 
z dôvodu nevyhnutnosti zrealizovania stavebných prác v zmysle pôvodného technického 
návrhu v znení: 
3. dofinancovanie projektu z rozpočtu PSK na pokrytie pôvodne požadovaného finančného 
príspevku z dôvodu zníženého finančného príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce 
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 vo výške max. 670 588 eur.  
Hlasovanie:                 za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Návrh na zmenu člena Dozornej rady spoločnosti 
IDS Východ, s. r. o.: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, 
informoval prítomných o písomnom vzdaní sa funkcie člena Dozornej rady spoločnosti IDS 
Východ, s. r. o., Ing. Sokola. Z tohto dôvodu je predložený návrh valnému zhromaždeniu 
o menovaní Ing. Jánošíka za člena dozornej rady. Valné zhromaždenie sa uskutoční 11. 11. 
2020. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 a § 15 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s čl. 17. bodom 3. v spojení s čl. 10. bodom 2. písm. f) Spoločenskej zmluvy 
o založení spoločnosti s ručením obmedzeným IDS východ, s. r. o.  
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e  
vzdanie sa funkcie člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o.: 
Ing. Petra Sokola  
B/  s c h v a ľ u j e 
člena Dozornej rady spoločnosti IDS Východ, s. r. o., za Prešovský samosprávny kraj: 
Ing. Vladimíra Jánošíka. 
Hlasovanie:                 za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií 
Úradu PSK, predkladá návrh nájmu nehnuteľného majetku PSK v katastrálnom území Prešov, 
v lokalite Sigord, pre Gréckokatolícke arcibiskupstvo v Prešove, ktoré potrebuje jednu garáž na 
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Sigorde na uloženie náradia a nástrojov pre pracovnú dielňu. V lokalite Sigord vykonáva 
činnosti aj prostredníctvom centra pre rodinu ako verejnoprospešné aktivity a to prípravu na 
manželstvo, formáciu manželských párov a rodín a stará sa o tento areál a okolie. Výška 
nájomného je 1 euro za rok s dobou nájmu na 30 rokov. Do tohto nebytového priestoru bude 
potrebné zainvestovať. Objekt bol v správe Krajského múzea v Prešove, ktoré rozhodlo 
o dočasnej prebytočnosti garáže. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu predložený 
návrh schváliť. 
Diskusia: 
Poslanec Dupkala uviedol, že materiál prerokovala komisia kultúry a národnostných menšín. 
Osobne si obzrel tento nehnuteľný majetok a rozprával aj s riaditeľom Krajského múzea 
v Prešove. Dokonca má možnosť poznať ľudí, ktorí využívajú alebo využijú služby tohto 
občianskeho združenia. Podporuje predložený materiál, keďže si prehodnotil všetky, nielen 
ekonomické, ale aj ľudské rozmery tejto žiadosti. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

  s c h v a ľ u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov prenájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe správcu Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov, IČO: 377 812 78, 
a to: 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 933, k. ú. Zlatá Baňa, obec Zlatá Baňa, okres Prešov, 
a to: 
- časť nebytových priestorov nachádzajúcich sa na 1. nadzemnom podlaží v budove 

so súpisným číslom 145 na pozemku registra C KN č. 797 – prenajímaná plocha o výmere 
176,63 m2 (garáž č. 6) 

do nájmu nájomcu – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov, 
IČO: 00179205, za nižšie uvedených podmienok:  
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1 €/rok (aj za začatý rok) 
Účel nájmu: uskladnenie strojov a náradia potrebného pre údržbu areálu a budov a na pracovnú 

dielňu 
Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
Nájomca zabezpečí na vlastné náklady sprevádzkovanie prenajatých priestorov tak, aby ich 
mohol využívať na požadovaný účel. Bude uhrádzať všetky náklady a plniť všetky povinnosti 
v súvislosti s predmetom a účelom nájmu.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Prenajaté priestory sa budú využívať na verejnoprospešné účely a to na skvalitnenie služieb, 
ktoré zabezpečujú organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Gréckokatolíckeho arcibiskupstva 
Prešov pôsobiace v oblasti pastoračnej, formačnej, kultúrnej a sociálnej.  
 
Hlasovanie:                 za: 57   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 20A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavila 
návrh kúpy pozemku od obce Vyšný Kazimír pre PSK za celkovú kúpnu cenu 1 euro.  Pozemok 
bude slúžiť SÚC PSK na rozšírenie a spevnenie krajnice cesty. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho - Obec Vyšný Kazimír, 
Vyšný Kazimír 57, 094 09 Vyšný Kazimír, IČO: 00 332 801, zapísaného v  k. ú. Vyšný 
Kazimír, a to: 
novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 274/13, ostatná plocha o výmere 476 m2, 
odčlenená  od  pôvodnej  parcely  registra  C KN, parcelné číslo 274/3, trvalý trávnatý porast o výmere 
8200 m2, vedenej na LV č. 111, k. ú. Vyšný Kazimír, geometrickým plánom 15/2020 zo dňa 17.07.2020  
vyhotovenom   Ing.  Jurajom  Jechom  -   GEOPROJEKT,   Konštantínova  6,   080 01  Prešov,  úradne  
overenom Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom, dňa 22.09.2020  pod  číslom  
G1-525/2020, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €. 
Hlasovanie:                 za: 59   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský upozornil poslancov, aby pred každým hlasovaním mali zapnuté a na 
seba namierené kamery, aby nebola spochybňovaná platnosť schválených uznesení tým, že 
hlasuje za nich niekto iný. 
 
 

K bodu 20B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedla kúpu 
nehnuteľného majetku v súvislosti so zámerom, ktorý PSK realizuje v rámci iniciatívy 
Catching-up Regions. Ide o vybudovanie elokovaného pracoviska v Lomničke. PSK má 
naplánovanú stavbu školy na pozemku vo vlastníctve SR v správe Slovenského pozemkového 
fondu. PSK požiadal o bezodplatný prevod predmetného pozemku. Je to možné, lebo ide 
o verejnoprospešnú stavbu, ale k žiadosti je potrebné doložiť uznesenie Zastupiteľstva PSK. 
Návrh obsahuje aj zriadenie bezodplatného vecného bremena na pozemky, ktoré nebudú 
predmetom prevodu, ale pre účel realizácie stavby a užívania je potrebné. 
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 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A.    s c h v a ľ u j e  
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A.1. bezodplatný prevod pozemku z výlučného vlastníctva - SR – Slovenský pozemkový fond 
Bratislava, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, v zmysle § 34 ods. 9 a ods. 13 
zákona č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov za účelom vybudovania 
verejnoprospešnej stavby „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa – Elokované pracovisko, Lomnička 150“ v k. ú. 
Lomnička zapísanom na LV č. 999, a to: 

    pozemku: registra C KN parc. č. 432, ostatná plocha o výmere 8128 m2 

do výlučného vlastníctva – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475 

A.2. zriadenie bezodplatného vecného bremena in rem na nehnuteľnom majetku vo výlučnom 
vlastníctve povinného z vecného bremena (Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 
36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345 - správca k nehnuteľnostiam) v k. ú. Lomnička 
zapísanom na LV č. 999 na pozemkoch: 
parcely registra E KN parc. č. 6296/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 7019 m2, 
parcely registra E KN parc. č. 1832/2, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 549 m2, 
ťarchy: bez zápisu 
spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť právo prechodu a prejazdu 
v prospech oprávneného z vecného bremena vlastníka parcely registra C KN parc. č. 432, 
ostatná plocha o výmere 8128 m2 (nadobúdateľa – Prešovský samosprávny kraj). 

Hlasovanie:                 za: 58   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: JUDr. 
Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, informovala 
prítomných, že na žiadosť fyzickej osoby uvedenej v dôvodovej správe je pripravený návrh na 
schválenie predaja pozemku v katastrálnom území Bardejov v správe Spojenej školy 
v Bardejove formou obchodnej verejnej súťaže, keďže ide o pozemok, ktorý by teoreticky 
mohli kúpiť a mať oň záujem aj iní vlastníci susediaci s týmto pozemkom. Správca označil 
majetok za prebytočný a rada školy s prevodom súhlasila. Komisia školstva, mládeže, TV 
a športu a komisia správy majetku odporúčajú predložený návrh schváliť. Návrh na uznesenie  
obsahuje podmienky obchodnej verejnej súťaže a minimálnu cenu určenú znaleckým 
posudkom vo výške 10 406,77 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Spojenej školy, 

Štefánikova 64, Bardejov, zapísaného na LV č. 10575, k. ú Bardejov, okres Bardejov, a to 
 pozemky: 
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 - parcela registra C KN parcelné číslo 1618/53, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 506 m² 
 - parcela registra C KN parcelné číslo 1618/92, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 557 m² 

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.  

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia. 
2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 54/2020 zo 

dňa 02. 07. 2020 vyhotovenom znalcom Ing. Miroslavom Lissým, Rokytov, okres  Bardejov, 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 10 406,77 €. 

3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 

stanovenej znaleckým posudkom t. j. 10 406,77 €  
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od 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 c) a ostatných nákladov podľa písm. d)   

f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 
podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d).   

4.  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 – Pozemky, k. ú. Bardejov – 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 úradu 
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   
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titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 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. 

5.  Obhliadka majetku:  
a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním 

návrhu po telefonickom dohovore – RNDr. Eva Kurnátová, PhD., riaditeľka Spojenej 
školy Bardejov, tel.: 054 4880 151, email: spojenabj@mail.t-com.sk.        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
Hlasovanie:                 za: 58   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21B – 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 
predaj objektu v katastrálnom území Spišská Sobota v správe Podtatranského osvetového 
strediska v Poprade. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou. Správca ho vyhlásil za 
prebytočný. Komisia kultúry a národnostných menšín a komisia správy majetku odporúčajú 
zastupiteľstvu schváliť predložený návrh na predaj tohto objektu formou obchodnej verejnej 
súťaže. K dispozícii sú dva znalecké posudky. Jeden objednával správca, druhý Úrad PSK. 
Rozdiel medzi nimi je uvedený v dôvodovej správe. Je tu istá miera odlišnosti, ktorú pripúšťa 
zákon pri oceňovaní znalcami, keď navyšujú koeficientami napr. vzhľadom na polohu 
dochádzkové vzdialenosti alebo umiestnenie stavby. Rozdiel vyšiel približne 14 000 eur. Prvý 
posudok ocenil trochu nižšie stavby a vyššie pozemky. Druhý posudok zase vyššie stavby a 
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nižšie pozemky. Návrh je schváliť predaj formou obchodnej verejnej súťaže a to za minimálnu 
cenu určenú vyšším znaleckým posudkom vo výške 284 390,81 eur. Keďže je objekt národnou 
kultúrnou pamiatkou po realizácii súťaže musí byť realizované ešte ponukové predkupné právo 
pre SR. Predpoklad je, že nebude akceptované a následne by sa pristúpilo k uzavretiu zmluvy 
s úspešným uchádzačom. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Podtatranského 

osvetového strediska v Poprade, Sobotské námestie 1729/4, Poprad, zapísaného na LV č. 293,        
k. ú Spišská Sobota, obec Poprad, okres Poprad, a to: 

 pozemky registra C KN: 
- parcelné číslo 153/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1127 m2 

 -     parcelné číslo 153/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 34 m²  
 stavby: 

- druh stavby - dom, súpisné číslo 1729, nehnuteľná kultúrna pamiatka, na pozemku registra 
C KN parcelné číslo 153/1, zastavané plochy a nádvoria  

- druh stavby - garáž, súpisné číslo 4883, na pozemku registra C KN parcelné číslo 153/2, 
zastavané plochy a nádvoria  
s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektro prípojka, plynová 
prípojka a kamenný plot 

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.  

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 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.  
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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 nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 351/2020 zo 
dňa 08. 09. 2020 vyhotovenom znalcom Ing. Jozefom Záhradníkom, Poprad, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 284. 390,81 €, z toho stavby 171 646,10 € a pozemky 
112 744,71 € pri jednotkovej cene pozemkov 97,11 €/m². 

5.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 

znaleckého posudku t. j. 284.390,81 €  
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od 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 c) a ostatných nákladov podľa písm. d)   

f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 
podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d).  

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 – Podtatranské osvetové stredisko Poprad, budovy 
a pozemky v k. ú. Spišská Sobota – 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 úradu 
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, 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 
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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  -  PaedDr.  Peter  Šuca,  riaditeľ  Podtatranského  
               osvetového strediska Poprad (tel.: +52 77 22 466 kl.15; e-mail: riaditelpos@stonline.sk).           

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
Hlasovanie:                 za: 56   proti: 0  zdržal sa: 1       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21C – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: JUDr. 
Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavila predaj 
jednoizbového bytu v bytovom dome v Bijacovciach v správe Spojenej školy v Bijacovciach. 
Je prázdny, v pôvodnom stave, budova je zvonku rekonštruovaná. Navrhovaná minimálna cena 
je vo výške znaleckého posudku z roku 2017. Novší posudok nebol obstarávaný, lebo 
vzhľadom na určenú cenu 14 300 eur a už jedno zrealizované kolo bez záujemcu o kúpu tohto 
bytu, by boli neprimerané vynaložené výdavky jeho obstarávania. S predajom súhlasí komisia 
školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s §16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. r u š í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 578/2017 zo dňa 22. 8. 2017, uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 
297/2019 zo dňa 26. 8. 2019 a uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 421/2020 zo dňa 10. 2. 2020 

 B. k o n š t a t u j e, 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  C.1 tohto uznesenia je prebytočný 
C. s c h v a ľ u j e   
C.1 prevod nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 Bijacovce, IČO: 

50 481 495  
byt č. 2, vchod 1, prvé poschodie: 
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k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na pozemku 
registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 m2  
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel 
k pozemku – 495/4558 
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.  

  C.2     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.1 tohto uznesenia. 
 2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 82/2017 zo   
      dňa 25. 03. 2017 vyhotovenom znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle vyhlášky MS SR   

 č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 14.300,00 €. 

3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  
    stanovenej znaleckým posudkom t. j. 14.300,00 € 
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od 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 c) a ostatných nákladov podľa písm. d) 
f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 

podľa písm. b) alebo c),  alebo ostatných nákladov podľa písm. d).   
4.  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 – Byt č. 2, k. ú. Bijacovce – 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 úradu 
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   
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titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, 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. 

5.  Obhliadka majetku:  
a)  Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním  
     návrhu po telefonickom dohovore - Ing. Pavol Sedlák, riaditeľ Spojenej školy, Bijacovce 

1, (tel.:  053/4182041 kl.27 , 0915776611).        
 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

Hlasovanie:                 za: 54   proti: 1  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21D – 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 
predaj objektu v Stropkove v správe SOŠ v Stropkove spôsobom obchodnej verejnej súťaže. 
Od roku 2012 je prázdny a už javí známky schátrania. Predaj je navrhovaný za minimálnu cenu 
určenú znaleckým posudkom vo výške 176 397,96 eur. S predloženým návrhom súhlasila 
komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
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Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1  tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej 

školy, Hlavná 6, Stropkov, zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov, a to: 
 pozemku: 
 - parcela registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 656 m² 
 stavby: 

- škola, súpisné číslo 16, na pozemku registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 656 m2 

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.  

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (O. 
V. S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 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 nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 11/2020 zo 
dňa 10. 2. 2020 vyhotovenom znalcom Ing. Michalom Malinom, Stropkov, v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 
neskorších predpisov, predstavuje 176.397,96 €. 

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 sume 176.397,96 € 
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od 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. a) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d) 
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f) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej ceny 
podľa písm. b) alebo c) alebo ostatných nákladov podľa písm. d).   

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 – SOŠ Stropkov, k. ú. Stropkov – 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 úradu 
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, 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  
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                návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Daniel Soóš, riaditeľ Strednej odbornej školy 
                Stropkov, tel.: 054/7181500, email: soshlavnasp @sosstropkov.edu.sk.        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
Hlasovanie:                 za: 55   proti: 0  zdržal sa: 1       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 22 – Zmena Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, 
a. s.: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
uviedla, že na Valnom zhromaždení spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., konanom 
v septembri 2020 požiadal PSK majoritného akcionára spoločnosti o súhlas so zmenou stanov 
spoločnosti vzhľadom na požiadavky poslancov PSK na zasadnutí zastupiteľstva. Konštatovali, 
že PSK má zastúpenie v predstavenstve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., jedno miesto 
z troch a zastúpenie v dozornej rade dve miesta z troch, avšak v zmysle platných stanov na tieto 
miesta nemá nárok. PSK požiadal o zosúladenie faktického stavu s platným právnym stavom. 
Svet zdravia so zmenou stanov súhlasil a tá bola predbežne odsúhlasená na valnom 
zhromaždení. Vzhľadom na Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK môže zástupca 
PSK vo valnom zhromaždení hlasovať o zmene stanov len po predchádzajúcom schválení 
Zastupiteľstvom PSK. Z tohto dôvodu predkladá tento návrh na schválenie zastupiteľstvu 
a následne bude žiadať o zvolanie valného zhromaždenia, na ktorom by bola odsúhlasená táto 
zmena v zmysle Obchodného zákonníka. Okrem tejto jednej zmeny ešte požiadal Svet zdravia 
o zníženie frekvencie schôdzí dozornej rady. Pôvodný návrh bol raz štvrťročne a v zmysle 
Obchodného zákonníka postačuje raz ročne, spravidla to býva k účtovnej závierke. Je to vždy 
minimum. V prípade potreby sa môže dozorná rada zísť aj častejšie. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení   
s c h v a ľ u j e  
zmenu Stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., Nemocničná 7, 066 01 Humenné, 
IČO: 46 758 054, podľa predloženého návrhu.    
Hlasovanie:                 za: 56   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23 – Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie 
a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku: JUDr. Budziňáková, MBA, 
vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavila návrh vyradenia a fyzickej 
likvidácie dvoch nehnuteľností patriacich SOŠ elektrotechnickej v Matejovciach, ktorá je 
zapojená v rámci iniciatívy Catching-up Regions. Prebieha príprava projektovej dokumentácie 
na prístavbu jedného veľkého objektu, ktorý bude postavený na mieste terajšej stavby garáže 
a kotolne bez súpisných čísel. V prípade úspešnosti bude potrebné tieto stavby zbúrať v rámci 
realizácie projektu. Aby sa v prípade potreby nečakalo za uznesením zastupiteľstva, je 
navrhnuté schválenie už teraz. Pokiaľ by sa z nejakého dôvodu stavba nerealizovala, objekty 
zostanú stáť.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

A.     k o n š t a t u j e, 
že nehnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja v správe SOŠ 
elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 059 51 Poprad – Matejovce: 
• stavba garáže - katastrálne územie Matejovce, zapísaná na LV č. 605 na parcele 

registra KN C  číslo 816/1, stavba bez súpisného čísla 
• kotolňa – katastrálne územie Matejovce, zapísaná  na LV č. 605 na parcele registra 

KN C  číslo 816/1, stavba bez súpisného čísla 
je v  rámci  iniciatívy CuRI: „ Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ 
elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad-Matejovce“ neupotrebiteľným majetkom 

B.       s c h v a ľ u j e   
v súlade s § 16 písm. u) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom 
znení, vyradenie a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku: 
 

Budova garáží a kotolne, k. ú. Matejovce, zapísaná na LV č. 605 na parcele KNC č. 816/1  
Názov umiestnenia 
 

Inventárne 
číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena 

Účtovná 
ZC 

SOŠ elektrotechnická, 
Hlavná 1400/1, 059 51 

Poprad - Matejovce 

 
1801 4060 

 

 
Garáže  

 

 
1993 

 
3 559,02 € 

 
980,80 € 

SOŠ elektrotechnická, 
Hlavná 1400/1, 059 51 

Poprad - Matejovce 

 
3292114087 
 

 
Kotolňa  

 

 
1994 

 
78 971,29 € 

 
    0,00 € 

 
Hlasovanie:                 za: 55   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24 – Návrh na zmenu názvu Šarišskej galérie v Prešove: 
Tento bod bol stiahnutý z rokovania. 
 
 

K bodu 25 – Rôzne: 
Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti 
MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK: Ing. Slaninka, vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK, pripomenul, že 
už desiaty rok sa môžu zariadenia sociálnych služieb v pôsobnosti PSK uchádzať o dotácie 
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pred niekoľkými dňami 
ministerstvo zverejnilo výsledky prideľovania dotácií. Keďže jednou z podmienok je 
zabezpečiť spolufinancovanie projektov, predkladá túto žiadosť o schválenie 
spolufinancovania Zastupiteľstvu PSK. Celková čiastka spolufinancovania je 68 787 eur. Spolu 
s dotáciou ministerstva sa zrealizujú projekty vo výške viac ako 150 000 eur. Ide o 10 zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ktoré si týmto spôsobom skvalitnia sociálne služby. 
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Upozornil na opravu chyby v časti A návrhu na uznesenie, kde má byť správne uvedené „10 
žiadostí“. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 
A/ s c h v a ľ u j e 
výdavky na spolufinancovanie 10 žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej výške 68 787 eur 
 

Názov zariadenia Účel 
  

Spolufinancovanie 

Senior dom Svida 

Výškovo nastaviteľné vane  
s hydromasážou a dezinfekciou, 
hydromasážne hadice 

29 002 eur 

CSS Vita vitalis Sprchovací vozík - 3 ks 
4 414 eur 

CSS Kežmarok Stropný zdvíhací systém 
607 eur 

CSS Dúhový sen Sprchovacia hygienická stolička - 1 ks 
533 eur 

DSS Sabinov 
Stropný zdvíhací systém do 2 izieb  
a kúpeľne  

7 504 eur 

CSS Ametyst Tovarné Rekonštrukcia kúpeľne 
2 184 eur 

Domov v Poloninách Sprchovacia hygienická stolička - 1 ks 
533 eur 

Spolu kapitálové výdavky   44 777 eur 
 

 

 

 

   

Názov zariadenia Účel 
  

Spolufinancovanie 

CSS Zátišie Snina 
Elektricky polohovateľné lôžko  
s hrazdou - 7 ks 1 512 eur 

ZSS Aktig 

Polohovateľné kreslá - 4 ks 
Elektrické polohovateľné lôžko - 5 ks 
Nočný stolík s integrovanou vyklápacou 
doskou - 5 ks 3 548 eur 

DSS sv. Jána z Boha Zariadenie nových priestorov nábytkom 18 950 eur 

Spolu bežné výdavky   24 010 eur 

Výdavky celkom   68 787 eur 
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B/ s p l n o m o c ň u j e 
predsedu PSK na presun výdavkov v objeme 44 777 eur v rámci oblasti financovania „sociálne 
zabezpečenie“ z bežného do kapitálového rozpočtu na zabezpečenie spolufinancovania dotácií 
v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Hlasovanie:                 za: 54   proti: 0  zdržalo sa: 0       

Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 26 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Šmilňák uviedol, že v posledných dňoch boli ľudia svedkami situácie, keď bolo 
zverejnené video, kde malý chlapec aj dievčatká do ampliónu verejne nadávali predsedovi 
vlády, dokonca mu želali smrť. Aj dnes boli zúčastnení svedkami takého prešľapu. Ak sa takto 
správajú autority, potom modely správania preberajú aj ostatní. Nie je žiadnou autoritou, ale 
chce vyjadriť verejný apel, aby si poslanci na to dali pozor, lebo zastupiteľstvo je verejné a aby 
nepovzbudzovali takéto správanie vo verejnosti. Treba si dať na to pozor, lebo poslancov 
sledujú ľudia. Tá atmosféra v spoločnosti nie je veľmi dobrá a môže sa to zvrtnúť. 
Poslanec Vook dal do pozornosti úvod zasadnutia, keď zastupiteľstvo schvaľovalo určitú 
zmenu a to stiahnutie bodu 24. Ale zastupiteľstvo schvaľuje návrh programu rokovania a ide o 
zmenu na začiatku rokovania. Nemá pocit, že zastupiteľstvo v tom čase schvaľovalo tú celú 
zmenu v rámci programu rokovania. Požiadal hlavného kontrolóra PSK o vyjadrenie, či 23. 
zasadnutie zastupiteľstva prebehlo v súlade s rokovacím poriadkom, keď poslanci 
neschvaľovali program a hneď v úvode bol stiahnutý z rokovania bod 24.  
Podľa názoru Ing. Mikloša, hlavného kontrolóra PSK, dnešné zastupiteľstvo prebehlo 
v poriadku, nakoľko predseda PSK predložil návrh zmeny programu a ten prešiel hlasovaním 
zastupiteľstva. Potom už bolo zbytočné hlasovať o ďalšej zmene. 
Poslanec Benko interpeloval predsedu PSK v súvislosti so zvážením konania budúcich 
zasadnutí zastupiteľstva v popoludňajších hodinách, aby poslanci zbytočne nebrali náhradné 
voľná a dovolenky, keďže zasadnutia zastupiteľstva zvoláva predseda PSK. Dáva to na 
zváženie. Aj dnes prítomní poslanci by mali mať dovolenky alebo náhradné voľná.  
Predseda PSK Majerský porozmýšľa, ale doteraz počas 19 rokov fungovania VÚC v Prešove 
sa konali zasadnutia vždy dopoludnia a teraz to začína byť problém. Osem rokov bol poslancom 
PSK a vždy si u zamestnávateľa musel vybaviť, aby v zmysle legislatívy dochádzal na 
rokovania zastupiteľstva, ktoré mal hradené. 
Poslanec Gašper poukázal na pozmeňovací návrh k rokovaciemu poriadku, o ktorom 
zastupiteľstvo hlasovalo na začiatku zasadnutia. Predložil ho predseda PSK, ktorý nemá právo 
predkladať pozmeňovacie návrhy k uzneseniam, tie môžu predkladať len poslanci. 
Pozmeňovacím návrhom predsedu PSK bol zmenený návrh programu rokovacieho poriadku 
oproti pozvánke - pôvodnému návrhu Úradu PSK. Prvá zmena bola predložená poslancom 
Bochňom, o tej sa malo najprv hlasovať a až následne sa mal schvaľovať celý rokovací 
poriadok. Podľa jeho názoru bol dnešný schválený rokovací poriadok nekorektný.  
Predseda PSK Majerský pripomenul poslancom, že zastupiteľstvo zvoláva predseda PSK 
a program určuje predseda PSK. Nedal hlasovať o zmene uznesenia, ale o zmene programu. Sú 
to dva zásadné rozdiely. A mal na to právo, aj možnosť navrhnúť, keďže program predložil 
a ten program aj navrhol zmeniť. A o ňom zastupiteľstvo hlasovalo. Hlasovala o ňom 
kvalifikovaná väčšina. Bol v ňom aj konkrétny bod programu, ktorý bol poslaneckým návrhom 
neskôr doložený. O ňom sa už nehlasovalo, lebo logicky to ani nemohlo tak sedieť, pretože by 
sa o tom hlasovalo ešte raz. Dal mu za pravdu hlavný kontrolór PSK aj právnička. Nevie, kto 
tu teraz strieľa vedľa.   
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Poslanec Kanuščák v súvislosti so schváleným Mikroprogramom požiadal Úrad PSK 
o individuálny prístup k predloženým žiadostiam v prípade požadovaného presunu položiek, 
keď sa účel nemení. Takýchto žiadostí nebude veľa a pomohlo by to žiadateľom. 
Poslanec Kanuščák požiadal Úrad PSK prerokovať s autodopravcom vytvorenie dočasného 
riešenia zastávky v obci Rožkovany aspoň pri niektorých spojoch a hlavne nástupe detí 
z hľadiska bezpečnosti. V súčasnosti sa zastávka nachádza na ceste I. triedy bez priechodu pre 
chodcov a ostrovčeka, ktoré budú vybudované neskôr v rámci projektu.  
Poslanec Kanuščák informoval, že na stretnutí starostov ohľadom EUROVELA padla 
požiadavka o posilnení odboru SO pre IROP vzhľadom na dlhé čakacie doby podpisu zmlúv. 
Poslanec Kanuščák interpeloval hlavného kontrolóra PSK v súvislosti s doručením listu 
organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ohľadom verejného obstarávania. Je v ňom 
uvedené, že o verejné obstarávanie súvisiace s realizáciou danej investičnej akcie majú 
požiadať odd. verejného obstarávania odboru majetku a investícií Úradu PSK, ktoré rozhodne 
o postupe a zodpovednosti za vykonanie verejného obstarávania. Nie je to dané ako možnosť, 
ale priamo ako úloha. Chcel vedieť, či je vôbec právne možné dávať takúto podmienku 
zariadeniam, keď potom berú na seba celú zodpovednosť.  
Poslanec Kanuščák chcel vedieť, či sú ešte plánované nejaké osobné odmeny pre 
zamestnancov DSS, ktorí by si ich zaslúžili hlavne v 2. vlne pandémie. Požiadal o vysvetlenie 
už vyplatenej odmeny, ktorú dostali za 6. mesiac v 7. mesiaci. Až po jej vyplatení sa 
zamestnanci dozvedeli z médií, že bude vyplatená nejaká odmena, preto očakávali ešte niečo 
za pandémiu. Sprostredkovane sa dozvedeli o už vyplatených peniazoch. Vyplatené odmeny 
korešpondovali skôr s vyplácaním polročných odmien podľa odpracovaných dní a za pandémiu 
mali byť vyplácané napr. tým zamestnancom, ktorí museli zostať v karanténe. Je to 
nespravodlivé a bolo by dobré tieto veci vysvetliť otvoreným listom alebo nejakým vyjadrením. 
Poslanec Kanuščák sa zaujímal o vyhlásenie termínu výberového konania v CSS Vita Vitalis 
Prešov, ktorý nenašiel na webovej stránke.  
Poslanec Kanuščák požiadal o odpoveď v súvislosti s posilnením oddelenia kontroly 
projektov. Má informácie o pochybení Úradu PSK pri vyhodnocovaní nových súťaží napr. pri 
projekte kotolne Brezovička, ktorý spúšťalo nové vedenie, schvaľovalo nové zastupiteľstvo, je 
v štádiu riešenia a nová kotolňa sa nestihne vybudovať do začiatku vykurovacieho obdobia. 
V priebehu tohto konania nastali zmeny, napr. pôvodný kotol mal zostať ako náhradný zdroj 
v prípade výpadku elektriny, ale vysúťažená firma ho ide demontovať napriek tomu, že s tým 
súhlasil predchádzajúci vedúci odboru, projektanti, riaditeľ. Podľa jeho názoru ide o veľký 
zásah do dohodnutých vecí. 
Predseda PSK Majerský odpovedal, že na odmeny pre zamestnancov sociálnych zariadení, 
teda pre opatrovateľov a opatrovateľky v jednotlivých DSS v pôsobnosti PSK, bolo 
vyčlenených takmer 900 000 eur a boli vyplatené nie ako polročné, ale ako mimoriadne 
odmeny. V iných organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK neboli takéto odmeny 
vyplatené. Pokračoval, že žiadosti na odbore SO pre IROP nebrzdí samotný odbor, ale 
ministerstvo, kde sú žiadosti na následnej kontrole. SO pre IROP ich skontroluje, odošle na 
ministerstvo a čaká na ich návrat po kontrole. Nie je to chyba na strane PSK. Na ďalšie 
interpelácie dostane poslanec Kanuščák písomné odpovede. 
Poslanec Hopta požiadal o informácie vo veci budovania obchvatu Podskalky v Humennom, 
v akom štádiu sú práce v súčasnosti a aká je reálna doba ukončenia. 
Poslanec Hopta dal do pozornosti veľmi malý počet autobusových spojov do niektorých obcí 
z centra mesta Humenné najmä v sobotu a nedeľu. Pomohla by vhodná úprava cestovného 
poriadku, lebo sú aj ľudia, ktorí nemajú autá a potrebujú sa dostať k lekárovi alebo na návštevu  
chorých členov rodiny. 
Poslanec Hopta interpeloval predsedu PSK v súvislosti s výjazdovými zasadnutiami 
Zastupiteľstva PSK v každom okrese PSK. Na začiatku tohto volebného obdobia sa hovorilo, 
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že počas tohto funkčného obdobia sa budú konať aj výjazdové zasadnutia aspoň raz v každom 
okrese. Súčasná pandemická situácia je vážna, ale pri spracovaní plánu zasadnutí v budúcom 
roku by bolo vhodné uvažovať aj nad touto záležitosťou. 
Poslanec Hopta poukázal na vulgarizmy spomínané už poslancom Šmilňákom, ktoré sú nielen 
výsledkom výchovy prebiehajúcej na niektorých školách. Pred chvíľou si pozeral televízny 
záznam, v ktorom predseda vlády povedal na adresu svojho politického protivníka, že je idiot, 
treba ho postaviť k múru a zastreliť. Ak chceme od detí, aby sa správali slušne, je to samozrejme 
zodpovednosť rodičov, ale predovšetkým predseda vlády by mal predovšetkým príkladom.   
Predseda PSK Majerský poznamenal, že predseda vlády tu nie je, takže o jediný príklad sa 
môže snažiť sám. Nevie, či je vždy vhodným príkladom, ale každý z poslancov je určitým 
svedectvom svojho správania a vystupovania, teda toho, akými sú. Poslanec Hopta dostane 
písomné odpovede na svoje interpelácie. 
Podľa slov poslanca Dupkalu má poslanec Šmilňák pravdu, že deti nepotrebujú tresty ale 
vzory. Plne s tým súhlasí. Tými vzormi sú v prvom rade rodičia a potom všetci možní iní ľudia, 
s ktorými prídu do kontaktu. Aj poslanci sú vzormi a autoritami pre deti. Súhlasí so všetkým, 
čo bolo povedané. To, čo povie, myslí úplne a úprimne vážne. Za dva roky sa snaží k všetkému 
postaviť ako chlap a nehľadať si alibistické výhovorky atď. Ak dnes naozaj nechal príliš voľný 
chod svojim politickým emóciám, nie ľudským, je určite na mieste sa ospravedlniť za slová, 
ktoré odzneli v éteri. Ak sa naozaj svojimi slovami niekoho osobne ako človeka dotkol, tak 
musí teraz chlapsky povedať, že sa ospravedlňuje a je mu to ľúto. Na druhej strane dodáva 
a hovorí to vždy a všade, nikdy nespájal osobný ľudský vzťah s politickým. To znamená, že ak 
aj má na niekoho svoj názor ako na politika, neznamená to, že sa rovná názoru ako na človeka. 
Všetkým sa naozaj ospravedlňuje ako R. Dupkala, ak urobil prehrešok nielen voči zasadnutiu, 
kolegom a etickým pravidlám. 
Poslanec Dupkala interpeloval predsedu PSK v súvislosti s určením vhodnej lokality a miesta 
pre združenú investíciu plaveckého bazéna spoločne s primátorkou Prešova. 
Poslanec Dupkala požiadal o aktuálne informácie v súvislosti s Futbal Tatran Aréna, s. r. o. 
a budovaním futbalového štadióna v Prešove. 
Poslanec Hrabčák dal do pozornosti investičnú akciu obnovy a rekonštrukcie mosta cez rieku 
Torysa z mesta  Sabinov do obce Ražňany na ceste III. triedy č. 3177, ktorá prebehla v II. a III. 
kvartáli roka 2020. V tejto veci už komunikoval s riaditeľom Úradu PSK. Táto stavba ešte nie 
je skolaudovaná Minulý týždeň prechádzala po tomto moste pani s malou dcérkou, ktorá na 
jednom mieste prešla na druhú stranu zábradlia. Sám previedol kontrolné merania, podľa 
ktorých tento most nespĺňa technické normy minimálne pri bezpečnosti zábradlia, lebo na 
viacerých miestach rozteč samotného bezpečnostného zábradlia presahuje normu maximum 
120 mm. Požiadal riaditeľa SÚC PSK nielen o prevedenie rýchlych opatrení na nápravu 
rozpätia medzier zábradlia, ale aj o prichytenie bezpečnostného pletiva zo zadnej strany 
zábradlia mosta, lebo ide o veľmi frekventovaný most. Rekonštrukcia podobného 
frekventovaného mosta momentálne prebieha v obci Rožkovany, kde požiadal taktiež 
o inštalovanie siete alebo bezpečnostného pletiva zo zadnej strany zábradlia mosta. 
Predseda PSK Majerský potvrdil, že do 23. 10. 2020 by to malo byť opravené. Stavba bola 
reklamovaná a bude zrealizovaná náprava. Takú má momentálnu informáciu od riaditeľa SÚC 
PSK.  
Interpelácia poslanca Ferenčáka sa týka faktúry dodávateľa zaslanej mestom Kežmarok 
odboru SO pre IROP na kontrolu s trvaním 90 dní, pričom splatnosť faktúry je zvyčajne 30 dní. 
Daný dodávateľ si určil penále vo výške 5 700 eur a následne na 90. deň prišla odpoveď, že 
faktúra je v poriadku. Mesto sa do týchto problémov dostáva nie vlastným zavinením a týka sa 
to hlavne spolufinancovania. Kontrola faktúry pracovníkmi odboru by mala trvať v rámci 
splatnosti faktúry, tým sa všetci vyhnú nepríjemným situáciám. 
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Poslanec Ferenčák poukázal na spochybňovanie priebehu dnešného zastupiteľstva poslancami 
PSK pri schvaľovaní programu. Hlavný kontrolór PSK by si mal vypočuť záznam tohto 
rokovania a definitívne písomne potvrdiť všetkým poslancom správny alebo nesprávny postup, 
lebo dnešné zasadnutie by mohlo byť spochybnené ako celok tým, že nebol schválený program, 
ale v zázname by to malo byť jasne zdokumentované. Keď k tomu nedošlo, treba zjednať 
nápravu, ak k tomu došlo, treba to jasne definovať. 
Poslanec Vook chcel vedieť, či PSK bude žiadať finančné prostriedky pre zamestnancov DSS 
v 1. línii cez výzvu MPSVaR vyhlásenú dňa 3. 10. 2020 s obmedzeným časom asi 20 dní. Na 
Rade PSK dostal jasnú odpoveď, že PSK bude žiadať peniaze a zamestnancom v 1. línii budú 
vyplatené. 
Poslanec Vook dal do pozornosti podnety z krízových štábov jednotlivých okresov 
s odporúčaním zakúpiť elektrocentrály resp. elektrické agregáty do zariadení sociálnych 
služieb. Pýta sa, či do najbližšieho zasadnutia zastupiteľstva vie PSK nájsť nejaký spôsob 
zakúpenia elektrických náhradných agregátov pre zariadenia sociálnych služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v prípade výpadku elektriny. 
Predseda PSK Majerský odpovedal, že PSK by mal od štátu dostať viac ako 1 mil. eur (možno 
1,1 - 1,2 mil. eur). K tomu má vyčlenené prostriedky pre zamestnancov sociálnych zariadení 
v 1. línii ďalšie finančné prostriedky na odmeny. V tejto chvíli nevie sumu definovať. Títo ľudia 
dostanú svoje odmeny vzhľadom na prácu v sťažených podmienkach a situáciách. PSK ich 
chce odmeniť. 
Poslankyňa Turčanová informovala Zastupiteľstvo PSK a zároveň odpovedala poslancovi 
Dupkalovi, ktorý je aj poslancom MsZ v Prešove, že na svojom poslednom zasadnutí mestské 
zastupiteľstvo schválilo v rozpočte peniaze na súťaž návrhov na využitie územia pri zimnom 
štadióne, kde mesto definitívne získalo do vlastníctva rozostavaný objekt bývalej plavárne a na 
tomto chce pracovať. 
Predseda PSK Majerský dodal, že v prípade vyhlásenia Výzvy pre región sa môže mesto 
Prešov prihlásiť. Je pravdepodobné, že ako krajské mesto bude úspešné. Spolupráca PSK 
a mesta Prešov je znova namieste a táto túžba bude naplnená. 
Poslanec Ceľuch dal poslancom a vedeniu PSK na zváženie zriadenie krízového fondu PSK 
s použitím na rôzne havarijné situácie v kraji. Ako príklad uviedol Trnavský samosprávny kraj, 
kde krízový fond funguje niekoľko rokov. Obce prispievajú sumou po 1 € na obyvateľa a kraj 
sumou 0,66 € na obyvateľa za obce, ktoré vstúpili do tohto fondu. Peniaze sa potom používajú 
na likvidáciu škôd. Ak sa nevyčerpajú, správca fondu rozhodne o ich ďalšom použití. V prípade 
záujmu PSK rád pomôže. 
Predseda PSK Majerský odpovedal, že podľa informácií riaditeľa úradu sa už na tejto veci 
pracuje. PSK kopíruje postupy od Trnavského samosprávneho kraja a ďalších, ktoré majú 
zriadený krízový fond. Je možné, že v novom roku niečo také vznikne, ale na druhej strane 
vždy musí byť partner, ktorý spolufinancuje krízový fond.  
 
 

K bodu 27 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 23. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za vytrvalosť a spoluprácu v priebehu dnešného 
zasadnutia konaného formou videokonferencie a pozval ich na decembrové zasadnutie 
zastupiteľstva. 
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