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     Program: 
 

 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
                2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
                3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2020.                                                               
                4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2020.                                                    
                5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 
                6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                                                                               
                7. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  
                    a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č.  20/2010 v platnom znení.  
               8. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.                                                                                       
                9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom rekonštrukcie telocvične  
                    Spojenej školy, Bijacovce. 
              10. Zmena Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019  
                    o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.   
              11. Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019  
                    o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.   
              12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020.                               
              13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24. 8. 2020.                               
              14. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.                                                           
              15. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021.                                                                                        
              16. Financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail.              
              17. Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030.                                   
              18. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 
              19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy PSK.                                                       
              20. Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: 
                    A/ Predfinancovanie a spolufinancovanie  pre  projekt  „Obnova  hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) -  rekonštrukcia  severovýchodnej  hradby  
                         a  3.  nádvoria“  v  rámci  výzvy  CLT01  z programu  „Podnikanie  v kultúre,  kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej 
                         Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 – 2021). 
                    B/ Predfinancovanie  a  spolufinancovanie  projektu  Carpathian  Star  Way  –  Karpatská  hviezdna  dráha pre prijímateľa Vihorlatská 
                         hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border Cooperation Programme 2014 – 2020,  Hungary - Slovakia – Romania 
                         – Ukraine.      

                 C/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií 
                      múzeí“  v  rámci  výzvy  na  predkladanie   žiadostí  o  poskytnutie   finančného  príspevku  pre  mikroprojekty  v  rámci   Programu  
                      cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 

D/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ 
     v  rámci  výzvy  na  predkladanie  žiadostí  o  poskytnutie finančného príspevku  pre  mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej 
     spolupráce. 
E/ Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu  Multifunkčné  centrum  4.0  v rámci  „Otvorenej  výzvy na  
     predkladanie  žiadostí  o  projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK - Miestny rozvoj) Nórske granty“  
     vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020.        

21. Pripravované investičné akcie PSK v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur. 
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 
23. Plán investičných akcií Správy a údržby ciest PSK pre rok 2021. 
24. Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021.                                                                                                             

              25. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
              26. Majetkový podiel PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. - prípad hodný osobitného zreteľa.                                                                                                           
              27. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                 
              28. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                           
              29. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                        
              30. Návrh na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti majetku a schválenie  fyzickej  likvidácie  neupotrebiteľného  
                    hnuteľného a nehnuteľného majetku. 
              31. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k žiadosti o NFP s názvom  
                    „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“.                
              32. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu:                                     

      A/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní.                                               
      B/ Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní. 
33. Informatívna správa o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.                                                               

              34. Rôzne.                                                                                                                                       
              35. Interpelácie poslancov. 
              36. Záver.        
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 25. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období konaného formou videokonferencie 
otvoril jeho predseda Milan Majerský. Privítal 59 online pripojených poslancov PSK. Písomne 
sa ospravedlnila poslankyňa Sirková a poslanci Fecko a Sokol.  
Keďže ide o prvé zastupiteľstvo v roku 2021 poprial poslancom PSK všetko dobré, aby 
úprimnosť ich rozhodnutí bola hlavne v prospech ľudí žijúcich v PSK, lebo všetkým ide 
o spoločné dobro nášho kraja. Verí, že v tomto duchu budú aj rozhodnutia v priebehu dnešného 
zasadnutia. Bude sa snažiť byť racionálny k predloženým návrhom v diskusii. Požiadal 
poslancov o podobný postoj z ich strany, aby sa v rámci racionálnych vystúpení v diskusiách 
dosiahli tie správne rozhodnutia.  
Následne požiadal poslancov, aby pri každom hlasovaním mali zapnuté kamery, aby  nedošlo 
k pochybnostiam, či skutočne hlasoval poslanec, alebo niekto za poslanca. Gestikuláciou by 
mali dať najavo prípadnú námietku ako problém s hlasovaním, zlyhanie zariadenia alebo iné 
technické problémy. 
 
Predseda PSK Majerský navrhol do návrhovej komisie poslancov Bieľaka, Ferenčáka, 
Pilipa, Šmilňáka, Vooka.  
Hlasovanie:                za: 49   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasoval: 1          
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Kičuru a Paľu.  
 
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia s tým, že navrhne ešte zaradenie 
dvoch bodov do programu rokovania. O každom bude samostatné hlasovanie. Poslanec 
Damankoš upozornil na to, že poslancovi Šmilňákovi nejde zvuk. Možno aj viacerí poslanci 
majú taký problém. Predseda PSK Majerský povedal, že réžia sa pokúsi odstrániť technické 
problémy a rokovanie pokračuje ďalej. Poslanec Bieľak má asi ten istý problém. V prípade 
technických problémov treba volať na predmetný kontakt. Pripomenul poslancom, že svoje 
poslanecké návrhy majú zasielať v priebehu rokovania na mailovú adresu 
maria.rohalova@vucpo.sk. Poslanec Gašper chcel vystúpiť, až keď predseda PSK predloží 
návrh, aby k nemu predložil pozmeňovací návrh. 
 
Predseda PSK Majerský navrhol zaradiť do programu rokovania v bode 34-rôzne bod 34A - 
Nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov  štátna hranica Svidník 
pre rozvoj severovýchodného Slovenska, o ktorom dal hlasovať. 
Doplňovací návrh predsedu PSK Majerského: 
- do bodu 34-rôzne zaradiť bod 34A - Nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie 

R4 v úseku Prešov štátna hranica Svidník pre rozvoj severovýchodného Slovenska.  

Hlasovanie:                za: 50   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasoval: 1 
Doplňovací návrh bol schválený.          
   

Predseda PSK Majerský navrhol zaradiť do programu rokovania v bode 34-rôzne bod 34B - 
Návrh  na odvolanie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove. 
Diskusia: 
Poslanec Gašper požiadal poslancov PSK, aby hlasovali proti zaradeniu tohto bodu do 
programu rokovania. Možno v technickej poznámke k jeho návrhu povie samotný poslanec 
Bochňa nejaké zdôvodnenie. Tento materiál dostali poslanci v podstate hodinu pred zasadnutím 
zastupiteľstva, čo nie je vzhľadom na jeho závažnosť celkom korektné. Nevyjadrila sa k nemu 
žiadna komisia. Pokiaľ vie, tak poslanec Bochňa, vzhľadom na uvedené zistenia, zrejme aj sám 
odstúpi z funkcie. Nie je nutné dramatizovať a robiť mediálny cirkus okolo tejto skutočnosti. 
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Treba, aby dostal normálne možnosť vyjadriť sa k materiálu pred príslušnými komisiami. Ak 
by potom neodstúpil sám, poslanci by dostali na budúcom zasadnutí kompletný materiál 
s vyjadrením komisií, aby bol zaradený a odhlasovaný. Predseda PSK Majerský uviedol, že 
zastupiteľstvo bude hlasovať o jeho návrhu so zaradením bodu 34B.  
Doplňovací návrh predsedu PSK Majerského: 
- do bodu 34-rôzne zaradiť bod 34B - Návrh na odvolanie riaditeľa Hornošarišského 

osvetového strediska v Bardejove. 

Hlasovanie:                za: 28   proti: 1    zdržalo sa: 22 nehlasoval: 1         
Doplňovací návrh bol schválený. 

 
Program 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (so schválenými zmenami): 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
                2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
                3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2020.                                                               
                4. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2020.                                                    
                5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021. 
                6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                                                                               
                7. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí  
                    a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č.  20/2010 v platnom znení.  
               8. Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR.                                                                                       
                9. Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom rekonštrukcie telocvične  
                    Spojenej školy, Bijacovce. 
              10. Zmena Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019  
                    o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.   
              11. Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019  
                    o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení.   
              12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020.                               
              13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24. 8. 2020.                               
              14. Informatívna správa o iniciatíve Catching-up Regions v PSK.                                                           
              15. Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021.                                                                                        
              16. Financovanie výdavkov súvisiacich s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail.              
              17. Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030.                                   
              18. Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 
              19. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy PSK.                                                       
              20. Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: 
                    A/ Predfinancovanie a spolufinancovanie  pre  projekt  „Obnova  hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) -  rekonštrukcia  severovýchodnej  hradby  
                         a  3.  nádvoria“  v  rámci  výzvy  CLT01  z programu  „Podnikanie  v kultúre,  kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ vyhlásenej 
                         Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 – 2021). 
                    B/ Predfinancovanie  a  spolufinancovanie  projektu  Carpathian  Star  Way  –  Karpatská  hviezdna  dráha pre prijímateľa Vihorlatská 
                         hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cross-border Cooperation Programme 2014 – 2020,  Hungary - Slovakia – Romania 
                         – Ukraine.      

                 C/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií 
                      múzeí“  v  rámci  výzvy  na  predkladanie   žiadostí  o  poskytnutie   finančného  príspevku  pre  mikroprojekty  v  rámci   Programu  
                      cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020. 

D/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ 
     v  rámci  výzvy  na  predkladanie  žiadostí  o  poskytnutie finančného príspevku  pre  mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej 
     spolupráce. 
E/ Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu  Multifunkčné  centrum  4.0  v rámci  „Otvorenej  výzvy na  
     predkladanie  žiadostí  o  projekt Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK - Miestny rozvoj) Nórske granty“  
     vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020.        

21. Pripravované investičné akcie PSK v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur. 
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 
23. Plán investičných akcií Správy a údržby ciest PSK pre rok 2021. 
24. Zaradenie strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021.                                                                                                             

              25. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. 
              26. Majetkový podiel PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. - prípad hodný osobitného zreteľa.                                                                                                           
              27. Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.                 
              28. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                           
              29. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                        
              30. Návrh na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti majetku a schválenie  fyzickej  likvidácie  neupotrebiteľného  
                    hnuteľného a nehnuteľného majetku. 
              31. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k žiadosti o NFP s názvom  
                    „Náhrada zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“.                
              32. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu:                                     

      A/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní.                                               
      B/ Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní. 
33. Informatívna správa o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“.                                                               

              34. Rôzne: 
                    A/ Nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v seku Prešov – štátna hranica Svidník pre rozvoj severovýchodného  
                         Slovenska. 
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                   B/ Návrh na odvolanie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove.                                                                                                                                      
              35. Interpelácie poslancov. 
              36. Záver.    
 

Hlasovanie:                za: 50   proti: 0    zdržal sa: 1  nehlasovali: 2          
Program 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský eviduje momentálne jedného poslanca s technickým problémom, 
ktorý rieši réžia a v krátkej dobe bude odstránený. Pripomenie ešte jednu dôležitú vec, na ktorú 
ho upozornila právnička. Pri hlasovaní cez vzdialený hlasovací program RVU, pomocou 
ktorého poslanci hlasujú cez notebook, sa poslanec, ktorý nehlasuje, považuje za neprítomného 
na hlasovaní. Predpokladá, že už aj poslanec Kičura má odstránené technické problémy. 
 
 

K bodu 2 – Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že od posledného zasadnutia sú v plnení 
3 uznesenia. Je to uznesenie č. 27/2014, ktorým zastupiteľstvo ukladá generálnemu riaditeľovi 
ARR PSK prizývať poslancov za príslušný volebný obvod na kontrolné dni. Investícia Šarišská 
galéria v Prešove nie je ešte ukončená, takže toto uznesenie sa nevyhodnocuje. K uzneseniu č. 
482/2020 sa má podať žiadosť do konca tohto roka, čiže predmetné uznesenie je v plnení. 
Uznesenie č. 598/2020 je v plnení vzhľadom na termín do konca júna. Týmto uznesením 
Zastupiteľstvo PSK ukladá riaditeľovi úradu zabezpečiť aktualizáciu dokumentu Plán 
udržateľnej mobility PSK. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák upozornil na technické problémy poslancov Jánošíka a Repaského, ktorí 
sú prítomní na zastupiteľstve. Tieto problémy nie sú spôsobené ich vinou. Rokovanie 
zastupiteľstva a hlasovania prebiehajú ďalej bez ich odstránenia. Požiadal najprv o odstránenie 
týchto technických problémov a potom pokračovať v rokovaní. Predseda PSK Majerský 
požiada poslancov o prezentáciu pred hlasovaním o návrhu uznesenia k tomuto bodu. Réžiu 
požiadal o spustenie testovacej prezentácie. Poslanec Šmilňák mal tiež problém prihlásiť sa do 
RVU. Zistil, že keď bol prihlásený na dvoch kontách v počítači, teda ako administrátor aj 
užívateľ, nemohol sa prihlásiť do RVU a prezentovať. Keď sa z jedného konta odhlásil a zostal 
prihlásený len na jednom, vtedy to začalo fungovať. Teda svoje technické problémy odstránil 
takýmto spôsobom. Predseda PSK Majerský oznámil spustenie skúšobnej prezentácie. 
Poslanci Jánošík a Repaský sú už prihlásení, takže chyba by mala byť odstránená. 
Prezentovaných bolo 49 poslancov. Ak by počas rokovania vznikli technické problémy, musia 
poslanci rýchlo reagovať, tak ako poslanec Ferenčák. Poslanec Slovík mal tiež problém 
s prihlásením. Predseda PSK Majerský požiadal poslancov o hlasovanie. 
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: 53   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 3          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 
2020: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, informoval prítomných, že všetky zistenia z 
kontrolnej činnosti za II. polrok 2020 budú prerokované v jednotlivých komisiách s riaditeľmi 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. ÚHK PSK vykonal za II. polrok 33 kontrol. 
Zistených bolo 41 nedostatkov a 96 porušení všeobecne záväzných platných právnych 
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predpisov. Najviac porušení bolo zistených pri dodržiavaní zákona o finančnej kontrole a 
zákona o účtovníctve. Pri kontrolách opatrení bolo prevedených 13 kontrol, z toho 11 kontrol 
bolo splnených a 2 nesplnené. Základnými nedostatkami pri týchto kontrolách bolo už 
spomínané dodržiavanie zákona o finančnej kontrole, kde väčšinou chýbali podpisy 
zodpovedných osôb. Pri dodržiavaní Zákonníka práce bolo najviac pochybení v dohodách o 
vykonaní práce, ktoré sa zamieňali s dohodou o pracovnej činnosti. Problémy  boli problémy 
aj pri zúčtovaní sociálneho fondu a interné predpisy jednotlivých organizácií v pôsobnosti PSK 
neboli v súlade s platnými právnymi predpismi. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za II. polrok 2020. 
Hlasovanie:               za: 52   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 3          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. 
polrok 2020: Podľa slov Ing. Mikloša, hlavného kontrolóra PSK, vybavil ÚHK PSK 15                                    

sťažností, z toho 2 vecne nepríslušné z 13 vecne príslušných. 4 sťažnosti boli odložené z dôvodu 
nesúladu so zákonom o sťažnostiach. Vyriešil 9 sťažností, z toho bolo 6 neopodstatnených, 2 
opodstatnené a 1 sťažnosť je ešte v riešení. Minulý polrok ÚHK PSK prijal 4 petície. 3 sa týkali 
reorganizácie v stredných škôl, ktoré vyriešil odbor školstva. 4. petícia patrila odboru dopravy 
v súvislosti s obcou Bzenov, ktorá bola tiež vyriešená. 
Diskusia:  
Poslanec Benko pripomenul 2 podané sťažnosti na odbor školstva. Jedna bola podaná na 
gymnázium a je opodstatnená. Ide o procesné pochybenie zo strany školy a žiakovi bolo 
vyplatené štipendium. Bolo by dobré na poradách s riaditeľmi upozorniť na tieto veci. Nevie, 
či išlo len o jedného žiaka. Možno vie bližšie podrobnosti hlavný kontrolór alebo odbor 
školstva, či bolo viac takýchto prípadov. Tento sa riešil, lebo na tento nedostatok upozornil 
rodič. Predseda PSK Majerský potvrdil, že poslanec Benko má pravdu. Rozprávali sa o tom 
aj na Rade PSK. Vedúci odboru školstva o tom vie a bude to tlmočiť na porade všetkým 
riaditeľom stredných škôl. Samozrejme, dostanú aj mail, aby sa takéto veci neopakovali. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu  
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2020. 
Hlasovanie:                za: 52   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 4          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2021 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2021: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, uviedla, že predložená úprava sa týka len kapitálových výdavkov v nasledovnom 
členení. Pre oblasť dopravu je navrhované zvýšenie kapitálových prostriedkov vo výške 5 mil. 
na rekonštrukciu mostov a rekonštrukciu ciest pre SÚC PSK. V oblasti kultúrnych služieb je 
navrhované zvýšenie rozpočtu pre Ľubovnianske múzeum - hrad Stará Ľubovňa na investičnú 
akciu obnova hradu Ľubovňa - rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby a tretieho nádvoria, 
ktorá sa týka projektovej dokumentácie vo výške 28 800 eur. Tento názov investičnej akcie je 
platný pre túto investičnú akciu. V dokladoch je len názov Ľubovnianske múzeum - hrad Stará 
Ľubovňa, teda je to na rekonštrukciu severovýchodnej steny hradby a tretieho nádvoria. Pre 
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oblasť financovania a vzdelávania je navrhované zapojenie finančných prostriedkov vo výške 
142 500 eur na investičné akcie, ktoré sú súčasťou materiálu pre strednú zdravotnú školu, 
obchodnú akadémiu, presun pre SOŠ technickú Prešov a školu v prírode Detský raj. Uvedené 
finančné prostriedky budú čerpané z rezervného fondu celkovo vo výške 5 171 300 eur s tým, 
že zostatok rezervného fondu je vo výške 1 070 000 eur. Očakáva sa. že začiatkom mája bude 
doplnený rezervný fond o prebytok hospodárenia PSK odhadovaný v súčasnosti na 30 000 000 
eur. 
Diskusia: 
Poslanec Damankoš dal do pozornosti 4. str. materiálu, kde je projektová dokumentácia a 
investičný zámer opravy havarijného stavu historických budov na Hlavnej 54 v Prešove. Je to 
Šarišská galéria v Prešove. Keďže rekonštrukcia budov tejto galérie sa už dlho ťahá, chcel by 
vedieť, o aký typ rekonštrukcie vlastne ide, lebo už tam bolo investovaných množstvo peňazí.  
JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že nie je vyriešený dvor oddelený od  nádvoria, ktoré   
bolo vydláždené zámkovou dlažbou a múrom. Za ním sú tri pomerne schátralé objekty. Jeden 
vstup je zozadu z ul. Jarkovej. Je najzachovalejší a ten by sa mal vlastne obnoviť pre riadne 
užívanie. V strede je takmer ruina, ktorú je potrebné zbúrať a smerom na ul. Hlavnú by ešte 
jedna budova mala ostať. Odhad predpokladanej hodnoty zákazky si pôvodne robil riaditeľ, ale 
pri stavbách sa často stáva, že sa jednoducho netrafil do prieskumu trhu realizovaného na 
dodávateľa projektovej dokumentácie a vyšla vyššia suma. Nikto z oslovených uchádzačov 
nepredložil cenovú ponuku, ktorá by sa vmestila do rozpočtovanej čiastky, preto je navrhované 
navýšenie. Poslanec Damankoš sa spýtal, že keď bude toto urobené, či už bude všetko 
spravené v Šarišskej galérii v Prešove. JUDr. Budziňáková, MBA, vysvetlila, že asi všetky 
objekty v správe Šarišskej galérie v Prešove budú po rekonštrukcii. Čo sa týka realizácie prác 
v tých troch hlavných objektoch, PSK pravdepodobne čakajú reklamačné konania. Momentálne 
nevie povedať, ako sa veci budú vyvíjať s dodávateľom stavby. Poslanec Dupkala poďakoval 
vedúcej odboru majetku a investícií za odpovede, ktoré zaujímali poslanca Damankoša. Jeho 
záujem ho úprimne teší a keď pandémia pominie, aj naďalej bude so svojimi študentmi 
navštevovať aktivity Šarišskej galérie v Prešove. Spomínané 3 budovy za tým parcelačným 
múrom sú staré rodinné domčeky v havarijnom stave, kde je doteraz napr. plynová kotolňa, 
ktorá vykuruje časť priestorov Šarišskej galérie v Prešove. Spodná budova by sa mala využívať 
na komerčné účely, aby si galéria vedela zabezpečiť nejaký príjem okrem vstupného. Bude to 
určite všetko vo vzťahu k technickému zabezpečeniu budov a nehnuteľností v správe Šarišskej 
galérie v Prešove. K reklamačným veciam s ľútosťou dodal,  že bohužiaľ dodávateľ stavby robil 
ako robil, na čo osobne poukazoval. Má samozrejme maily a listy, ktoré adresoval bývalému 
alebo súčasnému vedeniu PSK. Čaká nás naozaj táto strastiplná cesta. Preto je veľmi rád, že 
JUDr. Budziňáková, MBA dala nepriamo najavo, že Šarišská galéria v Prešove v tom nebude 
sama a jednoducho spoločnými silami dokáže čo najviac zmierniť dopady niektorých zle 
odvedených prác vykonaných dodávateľom. V každom prípade si myslí, že to je už všetko. 
Množstvo naliatych peňazí do tejto galérie je len prejav toho, že sa niekde vôbec neinvestovalo 
desaťročia. Potom to začne praskať akosi všetko naraz. Rozdiel je robiť niekde pravidelne po 
častiach každý rok niečo, potom to naozaj vyzerá. Do galérie sa investovalo veľa a stále je to 
nič. Nie je to chyba zamestnancov galérie ani poslancov PSK. Jednoducho je to tým, že táto 
inštitúcia bola mnoho na periférii záujmu. Poslanec Vook sa spýtal JUDr. Budziňákovej, MBA, 
či má PSK nejaké zdokumentované oblasti havarijných stavov budov, pozemkov, aby sa vedel 
možno do budúcna pripraviť a zvážiť výstavbu napr. nájomných bytov resp. bytov pre občanov 
PSK dochádzajúcich za prácou do Prešova alebo iných kútov PSK. Bolo by to dobré zvážiť, 
lebo do konca mája je termín podávania žiadostí. Nevie, či by to vedel PSK stihnúť. Myslí si, 
že má dosť budov na to, aby vedel aj takúto formu v rámci kraja zabezpečiť pre ľudí, ktorí 
odchádzajú za prácou, napr. či učitelia, zdravotníci, zamestnanci rôznych firiem. Aj PSK by sa 
mal zapojiť do tejto aktivity a činnosti v rámci výstavby týchto budov, aby zbytočne niektoré 
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budovy nepredával a nedával do nájmu, keď ich môže v rámci PSK ju zužitkovať pre ľudí nášho 
kraja. Poslanec Dupkala podporil predrečníka. Je to naozaj pravda. Pekným príkladom je BSK 
ktorý niektoré nevyužité internáty alebo ich časť premenil na ubytovanie pre učiteľov stredných 
škôl, ktorí prišli za prácou do Bratislavy. Spomenul M. Kaliňáka zo ZMOS, svojho priateľa z 
VŠ z Medzilaboriec, ktorý má jednu krásnu štúdiu. Bolo by dobré, aby sme sa zamysleli všetci, 
predseda PSK Majerský aj možno jeho predchodca MUDr. Chudík, koľko napríklad škôl v 
prírode celkovo samosprávne kraje rozpredali alebo podarovali iným inštitúciám. To isté sa 
deje s našimi internátmi. Aj dnes sa bude hovoriť o Humennom. Je to chyba, lebo správny gazda 
domov donesie a nie z domu vynesie. Treba sa zamyslieť nad tým ako to využiť aj s pomocou 
štátneho fondu rozvoja bývania, ktorý má tento rok určite omnoho viac peňazí a bolo by chybou 
ich nevyužiť. Poslanec Damankoš by dokončil svoj prvý vstup. Do Šarišskej galérie v Prešove 
bolo zainvestované a verí, že opravy sa urobia dobre. Ide mu skôr o to, aby sa tie veci nerobili 
nepredvídateľne ale plánovite. Navrhol zastupiteľstvu prijať uznesenie, ktorým požiada alebo 
uloží riaditeľovi úradu zabezpečiť pasportizáciu majetku VÚC v správe Šarišskej galérie v 
Prešove za účelom zistenia reálneho stavu nehnuteľností a určenia potreby ďalších 
rekonštrukcií, aby sa jednoducho celý majetok spravovaný VÚC pasportizoval PSK vedel  do 
čoho ide, lebo tak sa dajú urobiť nejaké etapy. Aby nepostupoval salámovou metódou, lebo 
potom vznikajú nedorozumenia. Veľmi fandí Šarišskej galérii v Prešove a rád tam príde so 
svojimi žiakmi. Teraz mu nejde o nejaké spochybňovanie predchádzajúcich investícií skôr o to, 
aby zastupiteľstvo dostalo jeden pasport Šarišskej galérie v Prešove s určitým počtom budov v 
takom a takom stave, s predpokladom takej a takej investície na 6 etáp, momentálne máme 3 
etapy a dajme tomu ďalšie 4 sú pred nami. Svoj návrh zasiela v prílohe na určenú mailovú 
adresu. Poslanec Vook sa pýtal na niektoré veci, nedostal žiadnu odpoveď. Nevie, či mu bude  
doručená písomne, alebo to bude pokračovať v bode rôzne. Poslanec sa pýta na niektoré veci, 
vie, že do konca mája je možnosť podávania žiadostí, lebo PSK má takéto budovy a odpoveď 
nepríde. Nevie, či je to len jeho myšlienka aj podporovateľa poslanca Dupkalu, alebo aj iných 
poslancov. Chcel vedieť, či vedúca odboru, vie zodpovedať túto otázku, alebo zašle odpoveď 
v lehote do 30 dní. Predseda PSK Majerský dodal, že vedúca odboru bude odpovedať. Lenže 
nezaregistroval, že by to bola otázka. Všetky podnety treba formulovať jasne a zreteľne. 
Pripadalo mu to iba ako návrh nejakého možného riešenia v budúcnosti bez toho, že by to bol 
poslanecký návrh riadne a jasne zadefinovaný. Ak to má byť poslanecký návrh, nech je písomne 
zaslaný na určenú mailovú adresu, lebo potom vznikajú nejasnosti. JUDr. Budziňáková, MBA 
odpovedala, že poslanec Vook spomenul budovy v zlom stave a chcel vedieť, či PSK má 
prehľad o ich stave. V prvom rade treba povedať, že väčšina majetku asi 98 % je zverená do 
správy organizácií v pôsobnosti PSK. To znamená, že za stav budov a potrebu riešenia ich stavu 
v prvom rade zodpovedá správca. Odbor majetku a investícií so správcami komunikuje 
v prípade potreby vykonania investície alebo opravy. Komunikuje veľmi intenzívne, na to sú 
nastavené procesy. Ďalšia otázka bola, či PSK ide do mája žiadať o nejaké dotácie. Nevie, či 
správne pochopila, že má ísť o dotácie na výstavbu bytov. Podľa gestikulácie pochopila, že áno. 
Nevie odkiaľ a z akej výzvy. Byty sa väčšinou na Slovensku stavajú zo ŠFRB. Ak by o tom 
rozhodlo zastupiteľstvo, je to podľa nej vážne rozhodnutie. Byty by mali stavať v prvom rade 
obce a mestá. Priamo VÚC ako také nie sú vyslovene stvorené na výstavbu alebo rekonštrukciu 
objektov na bytové jednotky, pretože to so sebou prináša správu bytov a veľké ťažkosti pri 
správe pohľadávok. Potom by asi bolo potrebné vytvoriť novú právnickú osobu, ktorá by týmto 
správcom robila zálohové platby, ročné zúčtovania a pod. Ak sa táto téma má otvoriť, treba sa 
o nej baviť koncepčnejšie. Predpokladá, že každá VÚC má svoje priority a nie každá robí úplne 
rovnaké veci. Možno Bratislava si dala za prioritu výstavbu bytov, keďže tam naozaj prichádza 
žiť veľká časť Slovenska a je tam akútny nedostatok bytov. PSK naozaj byty nemá 
a nespravuje. Pokiaľ ide o rekonštrukciu priestorov alebo objektov, ktoré si vyžadujú 
rekonštrukciu, tá sa bude vždy zvažovať. Príkladom sú Bijacovce v dnešnom materiáli. Boli 
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vyhodnotené tak, že v danej lokalite by PSK objekt nepredal za primeranú trhovú cenu, lebo 
lokalita nie je veľmi zaujímavá a objekt je vo veľmi dobrom technickom stave. Svojím 
usporiadaním je vhodný na rekonštrukciu pre zariadenie sociálnych služieb. Preto odbor 
majetku a investícií v spolupráci s odborom sociálnych vecí a rodiny pripravil návrh 
rekonštrukcie internátu na sociálne služby. Takto by chcel PSK postupovať pri väčšine 
uvoľnených objektov a vždy vyhodnotiť, či je rentabilnejší predaj, prenájom alebo 
rekonštrukcia, na ktorú  treba vyčleniť buď vlastné finančné prostriedky buď vlastné alebo 
hľadať iné zdroje. Poslanec Vook povedal, že PSK kraj sa plánuje niečím takým zaoberať 
v budúcnosti, lebo už teraz veľa ľudí dochádza za prácou do krajského mesta do Prešov. Možno 
sú niektoré mestá, ktoré tiež potrebujú takúto pomoc. Nemôže sa zvaľovať všetko na mestá 
a obce, aby len tie žiadali o finančné prostriedky na výstavbu týchto bytov. Treba trochu 
rozmýšľať do budúcnosti, že ak je lokalizované stredné školstvo v Prešove, aj  učitelia budú 
musieť dochádzať za prácou. Vieme, aká je infraštruktúra ciest. Chcel vedieť, či sa niečo bude 
do budúcna bude pripravovať, aby boli tie mestá a obce v tých veciach ušetrené a aj kraju by to 
pomohlo. Predseda PSK Majerský už má poslanecký návrh poslanca Damankoša. Následne 
dal o ňom hlasovať.   
Návrh na uznesenie predložený poslancom Damankošom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   u k l a d á   riaditeľovi Úradu PSK 
zabezpečiť pasportizáciu majetku VÚC v správe Šarišskej galérie v Prešove za účelom 
zistenia reálneho stavu nehnuteľností a určenia potreby ďalších rekonštrukcií. 
Termín: apríl 2021                                            Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK 
Hlasovanie:                za: 56   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasoval: 1          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 1/PSK/2021 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 224 307 000 € 

 Bežné výdavky  o 0 € na    213 315 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 450 000 € 

 Kapitálové výdavky  o   5 171 300 € na 29 813 695 € 

 v tom oblasť financovania:   

 Doprava  5 000 000 € 

 Kultúrne služby       28 800 € 

 Vzdelávanie     142 500 € 
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A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o  5 171 300 € na 22 693 079 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 321 384 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia  
 

 
 

  

A.5 Presuny medzi projektovými dokumentáciami  
  

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 
  

 

Hlasovanie:                za: 55   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 2          
       Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha č. 1 tohto uznesenia: 
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     5 171 300 € 

Oblasť financovania: Doprava     5 000 000 € 

SÚC PSK Rekonštrukcia mostov       

  Rekonštrukcia mosta M3926 (3491-009) v obci Fričkovce 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M2549 (II/558-005), most cez Močidlový potok  
na konci obce Hudcovce 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M3084 (II/536-019), most cez potok v obci 
Abrahámovce 04.5 RF 100 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M4878 (III/3204-002), most cez miestny potok,  
k. ú. Vyšné Repaše 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M6579 (III/3060-003), most cez ŽSR v úseku trate Svit 
- Štrba 04.5 RF 485 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok Malá Svinka  
v obci Jarovnice 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-005 04.5 RF 250 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M7400 (II/566-012), most cez bezmenný potok  
za obcou Ruská Volová  04.5 RF 190 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M3582 (č. 543029-001) cez potok Vesné,  
Šarišské Jastrabie 04.5 RF 400 000 € 

  Rekonštrukcia mosta č. 556-002, Ďurďoš 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia ciest        

  Rekonštrukcia cesty III/3485, Tarnov - Sveržov 04.5 RF 350 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3839, Papín 04.5 RF 195 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3007, Tatranská kotlina - Slovenská Ves 04.5 RF 160 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3204, Vyšné Repaše 04.5 RF 155 000 € 

  Rekonštrukcia cesty II/559, Čertižné - št. hr. SR/PL 04.5 RF 60 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3061, Štrba – Liptovská Teplička 04.5 RF 180 000 € 

  Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3452, Gregorovce 04.5 RF 210 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3451, Kanaš 04.5 RF 160 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3191, Ďačov 04.5 RF 190 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3892, Kalná Roztoka - Klenová 04.5 RF 115 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3128, Jarabina - Litmanová 04.5 RF 180 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3572, Vyšný Hrabovec - Tokajík 04.5 RF 145 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3552, Nižný Orlík - Vyšná Jedľová 04.5 RF 200 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3617, Vranov nad Topľou-Jastrabie 04.5 RF 100 000 € 

  Rekonštrukcia cesty III/3635, Malá Domaša - Detrík 04.5 RF 100 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     28 800 € 

Ľubovnianske múzeum - 
hrad Stará Ľubovňa 

Obnova hradu Ľubovňa – rekonštrukcia severovýchodnej steny hradby a 3. 
nádvoria – PD 08. RF 28 800 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     142 500 € 

Stredná zdravotnícka 
škola Prešov Celková rekonštrukcia  elektroinštalácie blok B - PD 09. RF 7 500 

Stredná zdravotnícka 
škola Prešov Prístavba požiarnych schodísk vrátane PD - dofinancovanie 09. RF 35 000 

Obchodná akadémia 
Prešov 

Vybavenie jazykového laboratória, multimediálna učebňa s reprografickou 
technikou 09. RF -30 000 
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SOŠ technická Prešov Modernizácia servera a štruktúrovaná kabeláž 09. RF 30 000 

Škola v prírode Detský raj Rekonštrukcia ČOV 09. RF 100 000 

 
 
 
 
 
 
Príloha č. 2 tohto uznesenia: 

 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja - PD spolu 0 € 

Projektové dokumentácie pre Kultúrne zariadenia 14 600 € 

Názov projektovej dokumentácie Objekt v správe OvZP Suma 

PD a investičný zámer opravy havarijného stavu historických budov  
na Hlavnej 53 Šarišská galéria v Prešove 14 600 € 

Projektové dokumentácie pre Školské zariadenia   -14 600 € 

Názov projektovej dokumentácie Objekt v správe OvZP Suma 

Výstavba novej telocvične - PD Gymnázium T. Vansovej Stará Ľubovňa 5 600 € 

Multifunkčné ihrisko 33x18 m - PD SOŠ hotelová Vysoké Tatry -10 500 € 

Vybudovanie multifunkčného ihriska - PD SOŠ dopravná Prešov -1 960 € 

Prístavba objektu - PD Stredná zdravotnícka škola Prešov  42 000 € 

Modernizácia sociálnych zariadení s bezbariérovým prístupom  
pre handicapovaných (laboratórna časť, riaditeľstvo a školské dielne) - PD SPŠ strojnícka Prešov -2 440 € 

Rekonštrukcia striech objektov školy - PD SPŠ strojnícka Prešov -47 300 € 
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K bodu 6 – Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre 
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Ing. 
Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že súčasťou materiálu sú 
jednotlivé rozpočty organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti. V porovnaní s predchádzajúcim 
obdobím rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2021 za oblasť financovanie a vzdelávanie 
vychádza z údajov zverejnených na webovej stránke ministerstva školstva k 29. 10. 2020 a 
počtu žiakov k 15. 9. 2020. Tento rozpočet bude upravený formou úpravy rozpočtu až po 
zverejnení nových prepočtov na webovej stránke ministerstva školstva s určenými novými 
objemami normatívnych finančných prostriedkov pre zriaďovateľov platných pre rok 2021 
vrátane garantovaného minima.  
Diskusia: 
Prvá otázka poslanca Damankoša sa týka škôl, či boli viazané nejaké finančné prostriedky pre 
školy a či teda všetkým rovnako a v akej výške. Druhá otázka sa týka odhadu, či školy zvládnu 
situáciu v tomto kalendárnom roku podľa výšky normatívov a miery viazanosti. Ing. 
Olekšáková odpovedala, že financovanie prideleného normatívu sa na školy rozdeľuje celkovo 
vo výške 93 % a berie sa 95 % zo mzdového normatívu a 88 % z prevádzkového normatívu, čo 
v konečnom dôsledku dá sumu 93 %. Zvyšné finančné prostriedky sú počas roka rozpočtované 
podľa potrieb jednotlivých škôl a školských zariadení, v tomto prípade škôl. Takže podľa 
potrieb, to znamená,  buď na dofinancovanie miest pre prevádzky teda na opravu, údržbu alebo 
mzdové výdavky. Čo sa týka predpokladu financovania už je známe, že problémom vo 
financovaní sú predovšetkým gymnázia, ktoré majú okolo 200 žiakov a potom umelecké školy. 
Na prevádzku týchto škôl sú vlastne podhodnotené normatívy. Aby mohli vykonávať svoju 
činnosť, potrebujú dofinancovanie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2, časť IV. Zásad 
rozpočtového procesu PSK v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na zákon 
NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov   b e r i e    n a    v e d o m i e   rozpis schváleného 
rozpočtu pre rok 2021 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                za: 56   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasoval: 1          

        Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 – Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 
2021 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK 
č. 20/2010 v platnom znení: Ing. Slaninka, vedúci odboru sociálnych vecí 
a rodiny Úradu PSK, informoval prítomných, že v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v 
požadovanom termíne do 31. 7. 2020 podalo 7 subjektov žiadosť o finančný príspevok na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Z týchto 7 subjektov 
odporúča 5 subjektom schváliť finančný príspevok v celkovej výške 115 500 eur. V dôvodovej 
správe sú podrobne rozpísané jednotlivé žiadosti subjektov. Prvým neodporúčaným subjektom 
je mesto Medzilaborce s personálnym problémom. Pracovníčka vykonávajúca predmetné 
opatrenia nemá odbornú spôsobilosť, čiže nemá ukončenú sociálnu prácu a čo sa týka ďalšieho 
subjektu my máme podrobnejšie tam majú dve žiadosti. Druhým neodporúčaným subjektom je  
MyMamy, o. z. Ide o vykonávanie opatrení v centre pre rodinu, priamo zákon a VZN PSK to 
neumožňuje. Činnosti v rámci Prešova a okolia sú už dostatočne pokryté a toto občianske 
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združenie dostalo aj finančný príspevok z Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR na 
veľký projekt vo výške 466 000 eur, kde majú šiestich poradcov a jedného právneho zástupcu. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV bod 1 písm. b) 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania 
finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe  alebo 
obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území 
PSK v platnom znení   s c h v a ľ u j e   finančný príspevok na rok 2021 pre subjekty 
vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v platnom 
znení v celkovej výške 115 500 eur pre tieto subjekty:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hlasovanie:                za: 56   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 2          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Zmeny v sieti škôl a školských zariadení SR: PaedDr. 
Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, predkladá zmenu, ktorá spočíva vo vyradení 
školského internátu na ul. Družstevnej v Humennom ako súčasti Strednej odbornej školy 
technickej v Humennom zo siete škôl a školských zariadení k 31. 8. 2021. Vzhľadom na to, že 
od 1. 1. 2015 má školský internát pozastavenú činnosť a neplní dlhodobo účel školského 
ubytovania je predložený návrh na jeho vyradenie zo siete. V Humennom má PSK ďalšie 3 
školské internáty, ktoré svojou kapacitou dostatočne postačujú na ubytovanie žiakov a v zálohe  
je ďalší internát, ktorý je vlastne súčasťou OA kampusu, ktorý v budúcnosti plánuje PSK v tejto 
lokalite realizovať. Podporné stanoviská k vyradeniu zo siete dala územná školská rada, 
Okresný úrad, odbor školstva, Prešov, Štátna školská inšpekcia a komisia školstva mládeže 
telesnej výchovy a športu pri ZPSK. 
Diskusia: 
Poslanec Babin sa pýtal na súpisné číslo internátu na ul. Družstevnej, lebo súpisné číslo tohto 
internátu je na ul. Komenského, je to fakticky škola technická. Nerozumie, prečo je to takto 
urobené, keď ten internát sa nachádza na ul. Komenského a nie na ul. Družstevnej otázka. 
Niekedy pred 5 – 7 rokmi bol vyradený iný internát, v súčasnosti je z neho bytovka. Nie je to 
náhodou táto budova? PSK chce vyradiť internát na ul. Komenského, ktorý nie je úplne  
prázdny. Nachádza sa tam osobitná škola. Čo s ňou bude, keď fakt ide o internát určený na 
vyradenie? PaedDr.  Furman, že PSK vyraďuje internát na ulici uvedenej v materiáli, ktorý je 
súčasťou Strednej odbornej školy technickej. Ten, o ktorom rozpráva poslanec Babin je 
súčasťou OA, kde skutočne sídli špeciálna škola a ktorý plánuje PSK možno v budúcnosti 
zrekonštruovať. Na stránke ministerstva školstva v rámci popisu vyraďovania tohto internátu 

Trojlístok, n. o., Prešov 3 vykonávatelia opatrení 31 500 eur 
Mesto Prešov 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 
Návrat, o. z., Bratislava 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 
Človek v ohrození, n. o., 
Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Spoločnosť priateľov 
detí z detských domovov 
Úsmev ako dar, o. z., 
Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Celkom 11 vykonávateľov opatrení 115 500 eur 
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sú údaje uvedené správne po konzultácii s ministerstvom školstva aj po konzultácii s riaditeľom 
spomenutej školy. Poslanec Dupkala chcel vedieť, že teraz bude vyradený zo siete, potom ho 
vyradí PSK a vyhlási za prebytočný, tak ho niekomu predá a potom si niekto postaví bytovku, 
ktorú za nekresťanské a veľmi predražené peniaze bude predávať ľuďom v tomto kraji, ktorí 
nemajú bývanie. Môže to takto dopadnúť, alebo nie? Skôr ako dostane odpoveď, verí, že slová 
poslanca Vooka vo vzťahu k nejakému uzneseniu u všetkých bez ohľadu na politické myslenie 
atď. Za štyri roky vo funkcii predsedu sociálnej a bytovej komisie v meste Prešov zistil, že je 
neskutočný problém nie s nájomným bývaním, ale s bývaním nižšieho štandardu a so 
sociálnym bývaním. Ľudia naozaj nemajú peniaze na zaúverovanie sa na celý život a nemajú 
kde bývať. Ak má PSK nehnuteľnosti a možnosti, treba nájsť riešenie. Napr. zložiť pracovnú 
skupinu alebo nejakú komisiu z poslancov a pracovníkov úradu a pripraviť návrh koncepcie, 
ako by kraj mohol využiť ŠFRB, aby možno v každom okresnom meste pomohol mnohým 
odkázaným rodinám, aby sa z nich o chvíľu nestali bezdomovci. Veľmi prosí všetkých, aby sa 
nad tým zamysleli. Poslanec Vook poznamenal, že aj v Humennom je tiež teraz tiež problém 
a v budúcnosti možno bude takých problémov viac . Z tohto dôvodu by chcel predložiť  
uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje zriadenie bytovej komisie a koncepcie pre 
začatie riešenia možnej výstavby nájomných a sociálnych bytov PSK. Pošle ho mailom. 
Poslanec Hopta pripomenul, že zastupiteľstvo pred niekoľkými rokmi už riešilo problém 
s internátom tej istej školy. Vtedy bol vyhlásený za prebytočný. Za veľmi výhodných 
finančných podmienok ho odkúpil súkromný stavebník, postavil tam byty, ktoré za veľmi pre 
neho zaujímavú cenu, odpredal mestu. Keď už bude vyhlásený tento internát za prebytočný pre 
školstvo, v ponímaní pre danú školu, aby ho PSK nepredával do súkromných rúk, ale trebárs 
odpredal mestu za nejakú symbolickú cenu, aby mesto mohlo požiadať fond bývania o finančný 
príspevok na výstavbu bytov, ktorých je v Humennom veľmi málo. PSK odpredal už niekoľko 
internátov na celom území kraja. Vie, že ak by sa PSK začal zaoberať otázkou bývania, je to 
práca naviac. Nastala situácia, keď starí učitelia odchádzajú do penzie a mladí, ktorých by 
chceli udržať aj v okrajových častiach nášho regiónu, nemajú jednoducho kde bývať. Preto 
treba hľadať kompromisné riešenie, ktoré by vyhovovalo občanom daného regiónu, ale zároveň 
aby aj PSK. Nebol by rád, keby sa z toho stal nejaký biznis v ponímaní, že PSK to odpredá za 
veľmi zaujímavú cenu súkromníkovi a tie byty budú potom predané veľmi draho. Napr. mesto 
kupovalo tie byty za niekoľko miliónov eur. Pri predaji takýchto budov by mali byť poslanci 
opatrní, lebo pri skladaní sľubu aj vo svojich volebných programoch hovorili aj o tom, že budú 
zveľaďovať majetok PSK a najmä v predchádzajúcich rokoch to nebolo tak. Predseda PSK 
Majerský verí, že takýmto spôsobom sa všetci budú správať pri všetkých bodoch v tomto 
zastupiteľstve aj v ďalších. Na túto tému už pred dvoma rokmi diskutoval vo vnútri úradu s tým, 
že určitá zriadená skupina z úradníkov by vytypovala vhodné budovy na byty v rámci PSK. 
Samozrejme, že  je to aj otázka dopytu a nebude to jednoduché, lebo hneď v ďalšom kroku 
pristane na Zastupiteľstve PSK potom aj čiastka, za ktorú by PSK musel rekonštruovať a 
prerábať tie budovy, čo by tiež nebolo jednoduché. Najprv by sme si vyžiadali finančnú čiastku 
na projektovú dokumentáciu a potom na samotnú rekonštrukciu. Nie vždy a nie v plnej výške 
toto bude hradiť ŠFRB, takže všetci musia byť na to pripravení. Aby potom nevznikali otázky, 
prečo ide PSK robiť byty, keď nemá napr. opravenú školu alebo DSS v danom okrese a stavia 
byty pre ľudí, ktorí nie sú zamestnancami PSK, alebo nemajú žiadny vzťah s PSK. Iba 
upozorňuje na ďalšie problémy s tým spojené, ale nebráni sa tomu. Otázka bytov je vážna 
hlavne vo väčších mestách prevažne v mestách, kde je viac pracovných možností. Poslanec 
Pilip si myslí, že sa odbočuje od témy. Zastupiteľstvo má vyradiť internát zo siete. Nič sa 
nepredáva a je tu okolo toho veľa debaty. Tak nech poslanci budú takí zodpovední a riešia body 
podľa programu a nezavádzajú s nejakými predajmi a s výstavbou bytov. Aktuálne to bude pri 
predaji. Predseda PSK Majerský s tým súhlasí. Podľa slov poslanca Šmilňáka sa tu trochu a 
tiež sa nemieša do polície alebo do výstavby plynovodov. Poukázal na rokovací poriadok. 
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Nevie, či sa v bode, kde zastupiteľstvo schvaľuje vyradenie zo siete, môže uznesením navrhnúť 
vznik nejakej novej komisie. Podľa jeho názoru je to mimo rokovacieho poriadku. Keď je 
majetok vyhlásený za prebytočný a vyradený zo siete, až následne sa bude riešiť čo s ním. Je 
na to zriadená komisia, oddelenie, čiže momentálne nedochádza k žiadnej sprenevere 
a zlodejstvu. Momentálne zastupiteľstvo rokuje o niečom inom, tak ako povedal poslanec Pilip. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov   s c h v a ľ u j e   zmenu v sieti škôl a školských 
zariadení SR, ktorá spočíva vo vyradení Školského internátu, Družstevná 1474/19, 
Humenné ako súčasti Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, Humenné 
zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. augustu 2021. 
Hlasovanie:                za: 52   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 0          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

Predseda PSK Majerský dodal, že v tomto bode poslanec Vook predložil svoj poslanecký 
návrh. Zastupiteľstvo bude o ňom hlasovať v bode rôzne. 

 

K bodu 9 – Návrh na podanie žiadosti o poskytnutie príspevku 
v rámci výzvy Fondu na podporu športu za účelom rekonštrukcie 
telocvične Spojenej školy, Bijacovce: PaedDr. Furman, vedúci odboru 
školstva Úradu PSK, pripomenul, že zákonom NR SR č. 390/2019 bol zriadený fond na 
podporu športu, ktorého hlavným cieľom je zabezpečovanie podpory a rozvoja športu a 
poskytovanie finančných prostriedkov formou príspevkov na projekty v oblasti športu. 
Vzhľadom na to, že samosprávny kraj má ambíciu hľadať finančné prostriedky aj z iných 
zdrojov na výstavbu a rekonštrukciu vlastných športových zariadení vo zriaďovateľskej 
pôsobnosti, zapojil sa do tejto výzvy projektom rekonštrukcie telocvične v Bijacovciach. 
Jednou z povinných príloh v rámci predloženia žiadosti je uznesenie Zastupiteľstva PSK k tejto 
téme podľa projektovej dokumentácie schválenej uznesením Zastupiteľstva PSK č.  343/2019. 
Náklady celkovej rekonštrukcie v rámci tejto investície sú 823 284 eur. PSK bude žiadať 50 %-
ný príspevok z celkového rozpočtu projektu. Do oprávnených výdavkov je zahrnutá aj 
projektová dokumentácia vo výške 19 600 eur v sume 421 442 eur. Zo spôsobu financovania 
projektu uvedeného v bode č. 6 ďalej vyplýva, že sa žiada o predfinancovanie projektu v tomto 
prípade 10 %  v sume 42 145 eur. Tiež je tam povinnosť žiadateľa zaplatiť správny poplatok 
vo výške 422 eur za zapojenie do toho projektu. Prečo PSK vlastne vybral telocvičňu 
v Bijacovciach? V rámci všetkých investícií, ktoré má so zameraním na telovýchovné inštitúcie, 
je práve táto telocvičňa pripravená tak, že má úplnú projektovú dokumentáciu, stavebné 
povolenie, čiže táto rekonštrukcia sa môže previesť. Druhý aspekt je v tom, že celý región 
Podbraniska nemá športovú halu spĺňajúcu parametre, ako predstavuje táto telocvičňa 
v Bijacovciach. A to nielen pre účely školy ale hlavne pre účely mimo vyučovacieho času aj 
pre okolité obce, mesto Spišské Podhradie, pre tréningový proces pre futbalistov florbalistov a 
iné športy združované v rámci tohto regiónu. Plánom je v zrekonštruovanej telocvični 
organizovať stredoškolské súťaže na krajskej aj celoštátnej úrovni v rámci jednotlivých športov 
a športových disciplín.  
Diskusia: 
Poslanec Ferenčák tlmočil problém poslanca Jánošíka s prihlásením online. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
informatívnu správu o výzve Fondu na podporu športu na predkladanie žiadostí o 
poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia 
športovej infraštruktúry“, číslo: 2020/001 
B.  s c h v a ľ u j e 
B. 1.  investičnú akciu s názvom „Rekonštrukcia telocvične v Bijacovciach“ a prípravu 
žiadosti o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia 
a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo: 2020/001 
B. 2.  spolufinancovanie projektu najmenej vo výške 50 % celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume 421 442 eur (kapitálové finančné prostriedky) 
B. 3. predfinancovanie projektu vo výške 10 % objemu žiadaného príspevku v sume 
42 145 eur do obdobia refundácie príspevku (kapitálové finančné prostriedky) 
B. 4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK  
B. 5.  uhradenie administratívneho poplatku za spracovanie žiadosti vo výške 422 eur 
(bežné výdavky). 
Hlasovanie:                za: 53   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 5          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Zmena Výzvy Mikroprogram PSK na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom 
znení: Mgr. Dufala, poverený vedením odboru projektového riadenia Úradu PSK, 
predkladá tento materiál z dôvodu zmeny termínu schvaľovania dotácií z apríla 2021 na máj 
2021 na základe schváleného plánu zasadnutí zo dňa 14. 12. 2020. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. bodom 8. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK   s c h v a ľ u j e   zmenu Výzvy Mikroprogram 
PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení schválenej 
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 594/2020 dňa 14. 12. 2020 nasledovne: 
- vo Výzve Mikroprogram PSK sa mení čl. III Podmienky výzvy a znie takto: 

 
Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 
Celková suma alokácie  
pre Výzvu Mikroprogram spolu: 

1 280 000,00 eur  

Termín realizácie podporenej  činnosti 01. 01. 2021 – 31. 10. 2021 
Termín na predloženie  žiadosti 15. 01. 2021 – 28. 02. 2021 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť 700,00 eur 
Max. výška dotácie na jednu žiadosť 10 000,00 eur  
Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie 
Spôsob financovania systém refundácie 
Termín schválenia dotácie máj 2021 
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Hlasovanie:                za: 55   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 4          
       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom 
znení: Mgr. Dufala, poverený vedením odboru projektového riadenia Úradu PSK, 
predkladá zmenu predmetného materiálu, ktorá vyplýva zo zmeny termínu schvaľovania dotácií 
z apríla 2021 na máj 2021, zosúladenia podmienok spolufinancovania podpornej činnosti 
a základných kritérií pre poskytnutie dotácie v zmysle čl. 3 - podmienky výzvy z 20 % 
celkového rozpočtu na 20 % zo schválenej dotácie a zmeny kontaktnej osoby na poskytovanie 
informácií o výzve. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. bodom 8. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK   s c h v a ľ u j e   zmenu Výzvy PREDSEDU 
PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení schválenej 
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 593/2020 dňa 14. 12. 2020 nasledovne: 
- vo Výzve PREDSEDU PSK sa mení čl. III Podmienky výzvy a znie takto: 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 
Celková suma alokácie  
pre Výzvu PREDSEDU PSK spolu: 

320 000,00 eur  

Termín realizácie podporenej  činnosti 01. 01. 2021 – 31. 10. 2021 
Termín na predloženie  žiadosti 15. 01. 2021 – 28. 02. 2021 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť 1 000 eur 
Max. výška dotácie na jednu žiadosť 10 000,00 eur (avšak maximálne 80 % z celkového 

rozpočtu) 
Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie 
Spôsob financovania systém refundácie 
Termín schválenia dotácie máj 2021 

 
Hlasovanie:                za: 55   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 5          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

 
K bodu 12 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
393/2020 z dňa 10. 2. 2020: Mgr. Dufala, poverený vedením odboru projektového 
riadenia Úradu PSK, uviedol, že na základe oficiálneho oznámenia ministerstva zahraničných 
vecí  a obchodu Maďarsko – Slovensko – Rumunsko - Ukrajinskej cezhraničnej spolupráce v 
skratke ENI bol PSK oboznámený s rozhodnutím monitorovacieho výboru, že celková výška 
príspevku projektu bude znížená na 1 033 842,50 eur, z čoho vyplýva zníženie príspevku o 
sumu 107 712, 61 eur. To znamená väčšiu mieru dofinancovania aktivít z vlastných zdrojov, 
čo pre PSK zodpovedá sume 21 120,12 eur.    
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 
m e n í    a    d o p ĺ ň a  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 393/2020 zo dňa 10. 2. 2020 k návrhu na schválenie účasti 
PSK v pripravovanom projekte „Zlepšenie dostupnosti a mobility v rámci SK-UA 
cezhraničného regiónu“ v rámci 3. výzvy Maďarsko - Slovensko – Ukrajinsko - 
Rumunského cezhraničného programu ENI 2014 – 2020 nasledovne: 
dopĺňa sa bod 6. v znení: 
6. zabezpečenie finančných prostriedkov na dofinancovanie realizovaného projektu vo výške 
cca 21 120,12 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a 
poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. Táto suma zodpovedá 
rozhodnutiu riadiaceho orgánu o krátení rozpočtov všetkých predkladaných projektov o 15 %. 
Danú sumu v prípade potreby musí dofinancovať partner projektu. 
Ostatný text uznesenia ostáva nezmenený. 
Hlasovanie:                za: 54   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 5          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
535/2020 z dňa 24. 8. 2020: Mgr. Dufala, poverený vedením odboru projektového 
riadenia Úradu PSK, informoval o zmene v bode A.1, ktorý sa dopĺňa okrem etapy číslo 2 
Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 
394/2 o tretiu etapu. Ďalej sa mení bod A.2, kde sa kapitálové výdavky a s nimi súvisiace 
nepriame výdavky typu mzdových výdavkov menia na kapitálové výdavky a s nimi súvisiace 
nepriame výdavky typu bežných výdavkov je ten rozdiel v bode  A.3 
zabezpečenie  financovania neoprávnených  výdavkov v projektoch, to znamená, že  predtým 
to bolo v projekte. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov     m e n í   uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 535/2020 zo dňa 24. 8. 
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.1. sa mení pôvodný text:  
A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-
SC223-2020-57 zo dňa 15. 04. 2020.  
a nahrádza sa textom v znení:  
A.1. predloženie žiadostí o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaných projektov 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ agropotravinárskej a technickej, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – II. etapa“  a „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 
v SOŠ agropotravinárskej a technickej, Kušnierska brána 349/2, Kežmarok – III. etapa“ 
a prípadných následných časových etáp na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-
57 zo dňa 15. 4. 2020. 
v bode A.2. sa mení pôvodný text: 
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A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume maximálne 268 163,76 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky 
a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel celkových 
oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 

a nahrádza sa textom v znení: A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na 
spolufinancovanie dopytovo-orientovaných projektov uvedených v bode A.1. s výškou 
spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených výdavkov projektov v sume maximálne 
268 163,76 eur (typ výdavkov: kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu 
bežných výdavkov) ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektov a poskytnutých 
NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

v bode A.3. sa mení pôvodný text: A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov v projekte uvedenom v bode A.1. z rozpočtu kraja. 

a nahrádza sa textom v znení: A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených 
výdavkov v projektoch uvedených v bode A.1. z rozpočtu kraja. 

Hlasovanie:                za: 55   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 4          
       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Informatívna správa o iniciatíve Catching-up 
Regions v PSK: Mgr. Dufala, poverený vedením odboru projektového riadenia 
Úradu PSK, uviedol, že v rámci komponentu č. 1 – zvyšovanie kvality vzdelávania na 
stredných školách PSK intenzívne pracuje na implementácii investičných zámerov piatich 
vybraných stredných škôl, a je to SOŠ agropotravinárska a technická v Kežmarku, SOŠ 
polytechnická A. Warhola v Medzilaborciach, SOŠ v Starej Ľubovni, SOŠ elektrotechnická v 
Poprade a Spojená škola Prešov. Od júla 2020 do 15. 1. 2021 bolo  v rámci tejto výzvy IROP 
predložených spolu 6 žiadostí v celkovej výške 10 mil. eur. Zapojili sa do Operačného 
programu Integrovaná infraštruktúra PSK do Výzvy na podporu rozvoja podnikania MSP a 
spoluprácu s SOŠ a predmetom podpory bol nákup technológie ako dlhodobý hmotný a 
nehmotný majetok umiestnený v priestoroch MSP alebo SOŠ v hodnote 50 – 200 tis. eur. V 
rámci prvého hodnotiaceho kola bolo podaných 69 žiadostí o NFP zo strany MSP v celkovej 
výške cca 11,5 mil. eur.  V Operačného programe Ľudské zdroje predložil PSK žiadosť o NFP 
v rámci národného projektu zlepšenie stredného odborného školstva v PSK. Schválená bola v 
polovici roka 2020 a alokácia predstavuje cca 5 mil. eur.  Ďalší komponentom je zvýšenie 
dynamiky rozvoja regiónu. Vzhľadom na časovú náročnosť realizácie je projekt rozdelený na 
3 etapy, pričom prioritou je otázka vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov s dotknutými 
vlastníckymi subjektmi na navrhovaných úsekoch  trasy. Realizačný tím uskutočnil v dňoch 6. 
- 7. 10. 2020 terénny výjazd s projektantmi a zástupcami obecných  samospráv s cieľom úpravy 
trasovania. V 2. etape modernizácie a miestnej účelovej komunikácie Starina, bývalá obec 
Ruské, momentálne prebieha proces vyhodnotenia víťaznej ponuky a stanovenie špecifikácie. 
Proces prípravy 3. etapy bude prebiehať v dlhšom časovom rozmedzí vzhľadom na zložitosť 
terénu a očakávanú náročnosť pri majetkovoprávnom vysporiadaní. Komponentom č. 3 je 
rozširovanie a skvalitňovanie infraštruktúry  priestorových informácií PSK. Tím 
geoinformatikov na inštitúte rozvoja PSK v spolupráci s pracovníkmi a študentmi PU za 
technickej pomoci Svetovej banky sa zasadil o rozvoj geoportálu a podporil mnoho sektorov 
pri ich rozvoji. V záujme ďalšieho rozvoja kapacít tímu geoinformatikov na inštitúte rozvoja 
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má PSK ambíciu uchádzať sa o niekoľko výziev EŠIF. Komponent 4 - lepšie riadenie projektov 
má podkomponent 4.2 Zlepšenie  integrácie marginalizovaných Rómov. Na základe diskusií v 
rámci tímu aj tímu Svetovej banky bol prvotný počet obcí, ktoré sa mali do tejto výzvy zapojiť 
3, nakoniec sa počet rozšíril na 6 - Ostrovany, Varhaňovce, Dlhé Stráže, Čičava, Varadka 
a Kriváň. Ďalším  komponentom je základná infraštruktúra v okrese Snina. V rámci 
komponentu 4.3 základná environmentálna infraštruktúra bolo v mesiaci august vyhlásené 
verejné obstarávanie na realizáciu hydrogeologických prác pre 3 obce Zbojskej doliny. Na 
základe schváleného projektu prebieha momentálne v obci Zboj meranie výdatnosti 
jestvujúceho prameňa. Pod posledným podkomponentom 4.4 je školenie a poradenstvo pri 
realizácii projektu Poloniny trail. V dňoch 7. - 11 decembra prebehlo online školenie s 
personálnym zastúpením expertov z Rakúska a Svetovej banky. Cieľom školenia bola výmena 
profesijných skúseností, poznatkov, rád špeciálne sústredených na oblasť cestovného ruchu.  
Diskusia:  
Poslanec Damankoš má otázku ku komponentu 4.2 Zlepšenie integrácie marginalizovaných 
Rómov. Chcel vedieť, čo konkrétne sa v tých 6 obciach bude robiť a ako konkrétne sa zlepší 
integrácia marginalizovaných Rómov. Jeho druhá poznámka je metodicko-politického 
charakteru. PSK má za sebou nejakú časť Catching-up Regions s vybratím 5 stredných škôl 
s tým. Následne bude vybratých asi ďalších 5 škôl, v ktorých majú byť ďalšie investície. 
Pôvodne chcel navrhnúť uznesenie, ale teraz mu to príde ako nepraktické. Bude sa na to pýtať  
a bol by veľmi rád predtým než Svetová banka dôjde k akémukoľvek rozhodnutiu, aby sa 
minimálne komisia školstva, ak nie zastupiteľstvo, vyjadrila k vybratým školám, pretože PSK 
nesie politickú zodpovednosť za sieť škôl, ktorá tu zostane. Bolo by fajn, aby poslanci boli 
vtiahnutí do rozhodovania na každej úrovni o tom, ktoré ďalšie školy budú vybraté, pretože by 
sa malo s nimi rátať možno po dobu jednej generácie, ak nie dlhšie. Svetová banka má nejaký 
postoj, je síce dobre, že dáva PSK prostriedky, ale stále je to sieť PSK. Čiže žiada, aby každé 
rozhodnutie bolo konzultované minimálne na úrovni komisie školstva. On a vedúci odboru 
školstva v tomto smere komunikujú, ale chcel by, aby aj zastupiteľstvo malo potrebné 
informácie. Aby predloženie nejakého návrhu na rokovanie zastupiteľstva nemuseli poslanci 
dementovať, alebo proti nemu protestovať. Mgr. Dufala odpovedal, že plán rozvoja 
v Catching-up Regions 3 sa týka ďalších 12 škôl. V komponente 4.2 momentálne prebieha 
nejaká stratégia a ďalšia individuálna bytová výstavba. Ak poslanec Damankoš potrebuje 
bližšie informácie, rád mu odpovie na interpeláciu.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov   b e r i e    n a    v e d o m i e   
informatívnu správu o iniciatíve Catching-up Regions v PSK. 
Hlasovanie:                za: 57   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 2          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Akčný plán na podporu hospodárskeho rastu v PSK 
pre tretiu etapu iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021: Mgr. 
Dufala, poverený vedením odboru projektového riadenia Úradu PSK, uviedol, že 
základnou prioritou PSK je podpora inkluzívneho a udržateľného hospodárskeho rastu. PSK 
zdôrazňuje nevyhnutnosť inkluzívneho rastu s cieľom zlepšenia životných podmienok rodín, 
mladých rodín, seniorov a rómskej komunity. V súlade s programovacími dokumentmi širšej 
územnej pôsobnosti platnými pre SR a pre krajiny EÚ bolo pre územie PSK zadefinovaných 8 
tematických oblastí rozvoja, a to podnikanie a inovácie, cestovný ruch, technická infraštruktúra, 
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vzdelávanie, sociálne služby a zdravotnícka starostlivosť, efektívne služby občanom pre 
kvalitnejší a aktívnejší inkluzívny život, rozvoj kreatívneho a kultúrneho potenciálu regiónu a 
starostlivosť o životné prostredie. Komponent 1 je geoinfraštruktúra priestorových údajov. V 3. 
fáze by sa PSK chcel zamerať na rozšírenie geoinfraštruktúry, ktorá bola implementovaná 
počas CURI 1 a úspešne nasadená aj počas CURI 2. V záujme ďalšieho rozvoja kapacít tímu 
PSK má GIS ambíciu uchádzať sa o niekoľko výziev EŠIF na zlepšenie a zefektívnenie 
digitalizácie vrátane opendata a tak isto by ocenil aj technicko-metodickú pomoc od Svetovej 
banky a Európskej komisie. PSK vyzve aj obce, aby sa o to uchádzali. Aktivitami a výstupmi 
tohto komponentu je zber geopriestorových údajov, rozšírenie prijatia geoportálu a zvyšovanie 
úrovne digitálnych zručností. Druhým komponentom je zlepšenie integrácie 
marginalizovaných Rómov v rámci CURI 3. PSK plánuje pokračovať v podpore pilotných obcí 
a zamerať sa na zoznam projektov, ktoré nebolo možné financovať v rámci integrovanej výzvy. 
Tam by bola výstupom pokračujúca podpora pre 6 pilotných obcí v súlade s 3. fázou. Ďalším 
komponentom je základná  environmentálna infraštruktúra v okrese Snina. Tento komponent 
takisto nadväzuje na aktivity CURI 1, CURI 2 a to budovanie základnej infraštruktúry 
environmentálnej. Účelom je poskytnúť 28. obciam okresu Snina, ktorým chýba základná 
environmentálna infraštruktúra, optimálne alternatívne technické riešenia pre zásobovanie 
pitnou vodou a kanalizáciou. Dotknuté územie zahŕňa 4 doliny regiónu: Pčoliné a okolie, 
Ubliansku dolinu, Uličská dolinu a Zbojskú dolinu. Výstupom by bola výstavba 
základnej  environmentálnej infraštruktúry. Štvrtým komponentom sú Poloniny trail ako 
praktický nástroj sociálno-ekonomického rozvoja v oblasti Národného parku Poloniny. 
Vzhľadom na komplexnú povahu je rozdelený na 3 etapy. 1. etapa -  výstavba 16 km úseku, 2. 
etapa - modernizácia miestnych účelových komunikácií medzi vodnou nádržou Starina a 
obcou  Ruské, 3. etapa - Poloniny trail s celkovou predpokladanou dĺžkou asi 24 kilometrov 
pre nové úseky a 32 km existujúcich trás. Posledným komponentom je zvyšovanie kvality a 
efektívnosti stredného školstva. Hlavnou zodpovednosťou PSK bude pokračovať vo zvyšovaní 
kvality a  relevantnosti odborných škôl pre trh práce, aby absolventi uspokojovali potreby a 
požiadavky trhu práce v odrážajúcich výzvach a  zmenách súvisiacich s prechodom na 
priemysel. V tejto etape PSK vypracuje a navrhne energické investičné balíčky pre maximálne 
12 stredných škôl a stredných odborných škôl. Implementáciou týchto balíkov vybrané školy 
splnia ciele rámca zabezpečenia kvality v zmysle zvýšenia kvality odborného vzdelávania. 
Diskusia:  
Poslanec Damankoš dal do pozornosti str. 4, kde je medzi hlavnými bariérami na prvom mieste  
rozpor medzi národnou hospodárskou politikou a potenciálom regiónu. Je to preňho zaujímavá 
informácia, pretože posledných 10 rokov tu bola nejaká vláda, rozdávala nejaké balíčky akože 
zaostalým regiónom a my napriek tejto úžasnej hospodárskej politike konštatujeme rozpor 
medzi hospodárskou politikou a potencionálnymi regiónmi. Všetko ostatné čo nasleduje, môže 
byť spochybnené. Čo sa s tým mieni robiť? Mgr. Dufala nevie momentálne na túto otázku 
odpovedať. Predseda PSK Majerský dodal, že na túto otázku bude poslancovi Damankošovi 
odpovedané neskôr, pretože momentálne nie je na to pripravené odpoveď.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
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   Akčný plán na 
podporu hospodárskeho rastu v Prešovskom samosprávnom kraji pre tretiu etapu 
iniciatívy Catching-up Regions pre rok 2021 v zmysle predloženého návrhu.  
Hlasovanie:                za: 56   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 3          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 16 – Financovanie výdavkov súvisiacich 
s majetkovoprávnym vysporiadaním Poloniny trail: PaedDr. Slivková, 
PhD., vedúca odboru strategického rozvoja Úradu PSK, poznamenala, že v tomto bode je 
prechod PSK do ďalšej fázy, teda z vízie na vysporiadanie majetku, aby potom mohol žiadať  
príspevok z európskych štrukturálnych fondov na realizáciu a implementáciu celého 
komponentu Poloniny trail. Ide o financovania majetkovoprávneho vysporiadania v 
predpokladanej výške 200 000 eur na kúpu pozemkov, zhotovenie znaleckých posudkov a 
geometrických plánov a iné výdavky spojené práve s ich vysporiadaním. Pre daný komponent 
sa pripravuje špeciálna výzva z IROP a je predpoklad, že všetky tieto výdavky budú uhradené. 
Požiadal zastupiteľstvo o schválenie spolufinancovania len 15 % sumy, čo je v hodnote 30 000 
eur na vysporiadanie pozemkov 1., 2., 3. etapy. Materiál obsahuje podrobnú mapu presne s 
týmito úsekmi. V 1. etape je to vysporiadanie zhruba 16 km. Za 1. etapu:  Snina – Stakčín - 9,4 
km, Ulič - Uličské Krivé - 6,8 km. Za 2. etapu - modernizácia 16 km úseku Starina – Ruské.  
V 3. etape sa predpokladá vysporiadanie a realizácia infraštruktúry, ale drobnej turistickej 
infraštruktúry, ktorá nepresiahne rozmery 25 m2. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1. financovanie majetkovoprávneho vysporiadania v predpokladanej výške 200 000 eur  
        takto: 

- kúpa pozemkov 120 000 eur 
- zhotovenie znaleckých posudkov a geometrických plánov 40 000 eur 
- iné výdavky spojené s MPV 40 000 eur. 

Tieto výdavky sú oprávnenými výdavkami v rámci pripravovaného projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“. Projekt bude predkladaný v rámci 
pripravovanej Špeciálnej výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu pre 
Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja regiónu a je v súlade s výstupmi iniciatívy 
Catching-up Regions II. realizovanej na úrovni PSK v spolupráci so Svetovou bankou a 
Európskou komisiou. 

A.2. spolufinancovanie týchto výdavkov zo zdrojov PSK v celkovej výše 15 %, t. j. 30 000 eur. 
Hlasovanie:                za: 58   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasoval: 1          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 – Vstupná správa k Integrovanej územnej stratégii 
PSK na roky 2021 – 2030: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického 
rozvoja Úradu PSK, informovala prítomných o vstupnej správe schválenej Radou partnerstva 
PSK dňa 16. 12. 2020. Návrh vízie je rozvoj kraja do roku 2030, kde je PSK regiónom 
poskytujúcim svojim obyvateľom rovnaké šance a všestranné možnosti rozvoja, rozumné 
využívanie svojho vnútorného potenciálu pri podpore regionálnej ekonomiky s ohľadom na 
udržateľné využívanie zdrojov. Hlavným cieľom  vstupnej správy je jednak návrh vízie a priorít 
strategických a špecifických cieľov a návrh integrovaných  projektových balíkov. Hlavným 
cieľom je vytvoriť podmienky pre vyvážený územný rozvoj kraja a zvyšovanie kvality života 
jeho obyvateľov v štyroch hlavných prioritách. Prvou z nich je inovatívna konkurencieschopná 
regionálna ekonomika, druhou prioritou je kvalita a životné podmienky obyvateľov kraja. 
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Treťou je rozvinutá infraštruktúra a energetika v priaznivom životnom prostredí a štvrtou 
strategické riadenie územia a územne vyvážený rozvoj. Vstupná správa obsahuje aj prílohu, to 
znamená 7 integrovaných projektových balíkov, na ktorých intenzívne pracovali 4 odborné 
skupiny, ktoré viedli licitátori. Mnohí z poslancov sú členmi odborných jednak kooperačných 
rád, rád partnerstva a taktiež odborných skupín, za čo im poďakovala, pretože výsledok 7 
integrovaných balíkov v hodnote 4 230 000 000 eur je v podstate na ministerstve. V týchto 
dňoch sa rokuje o prvom balíčku, ktorý súvisí s ministerstvom dopravy. Následne prezentovala 
mapu so 4 balíkmi, ktoré pokrývajú celé naše územie. Je to cirkulárna ekonomika ako súčasť 
transformácie regionálnej ekonomiky, stabilizácia ľudských zdrojov, to znamená príprava 
našich ľudských zdrojov na konkurencieschopnosť, teda zaoberať sa vedou, výskumom, 
inováciami, digitalizáciou. Sieť integrovaných centier PSK s dôrazom na rozvoj sociálnej 
ekonomiky hovorí o zriadení sociálneho klastra a podpore sociálneho podnikania v našom kraji 
s cieľom čo najväčšej sebestačnosti. Štvrtým je zabezpečenie personálnych kapacít a 
technológií v oblasti IT,  ide o  digitalizáciu dátovej analytiky vrátane osvetovej činnosti s 
dôrazom na územný rozvoj, čo je asi jedna z najväčších priorít nového ministerstva. Ostatné 
balíky sú parciálne.  Hlavnou prioritou okresov Spiša  týchto okresov alebo tohto subregiónu je 
práve doprava. Ekodoprava znamená rozvoj dopravnej obslužnosti na území PSK v najmenej 
rozvinutých okresoch, ide o strategicko-plánovací región Šariš a Horný Zemplín. Konkrétne sa 
týka R4, všetkých cyklotrás a doplňujúcich dopravných tepien práve k R4. Posledným balíčkom 
je integrovaný rozvoj ekologického a kultúrneho poznávacieho cestovného ruchu SPR Horný 
Zemplín. Pokračuje sa vo vízii a dobudovaní Poloniny trail. Taktiež je tu veľký projektový 
zámer v okolí Domaše.  
Diskusia:  
Poslanec Damankoš povedal niektoré svoje poznámky už na Rade PSK. Teší sa z mnohých 
zadefinovaných vecí, ale v niektorých prípadoch si nie je úplne istý, či merateľné  ukazovatele 
súvisia so stanovenými cieľmi, ale budú ešte predkladané ďalšie dokumenty. Rád by sa v tomto 
zorientoval. Predkladá návrh na uznesenie, aby zastupiteľstvo uložilo riaditeľovi Úradu PSK 
zabezpečiť spracovanie harmonogramu predkladania materiálov na rokovanie zastupiteľstva 
súvisiacich s prípravou dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov z 
nasledujúcich zdrojov. Ide o to, aby zastupiteľstvo malo tieto veci ešte pred ich odoslaním. 
Chápe, že sa žije vo veľmi hektickej situácii, ani vláda nenapomáha predkladaniu týchto 
materiálov a potom zamestnanci tohto odboru v časovom strese. Ale tiež nie je úplne 
štandardné, keď poslanci schvaľujú materiály tesne pred ich zaslaním do Bratislavy. Požiadal, 
aby poslanci dostali v priebehu mesiaca nejaký harmonogram materiálov, aby vedeli čo, kde, 
kedy bude predkladané a prípadne to mohli nejakým spôsobom pripomienkovať. Požiadal 
o schválenie navrhnutého uznesenia, ktoré zaslal mailom. Podpredseda PSK J. Lukáč zatiaľ 
nemá k dispozícii poslanecký návrh poslanca Damankoša. Po doručení bude zaradený do bodu 
rôzne., lebo nesúvisí s touto témou.   
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   vstupnú správu 
k Integrovanej územnej stratégii PSK na roky 2021 – 2030. 
Hlasovanie:                za: 56   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 3          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Informatívna správa o príprave Kohéznej politiky 
po roku 2020: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja Úradu 
PSK, oboznámila prítomných so všetkými krokmi podniknutými za posledné dva mesiace 
v téme kohéznej politiky. V decembri 2020 sa uskutočnilo druhé zasadnutie kooperačných rád 
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všetkých subregiónov a druhé zasadnutie Rady partnerstva PSK, kde bola vstupná správa prijatá 
podľa novej metodiky.  Schvaľuje  ju Rada partnerstva PSK a vstupnú správu berie na vedomie 
Zastupiteľstvo PSK. Boli navrhnuté vízie, ciele a priority integrovanej územnej stratégie a 
taktiež návrh integrovaných projektových balíčkov. Ďalej bol sformovaný ÚMR Prešov, ÚMR 
Humenné, ÚMR Poprad, Svit, Kežmarok. Ustanovujúce zasadnutie kooperačných rád ÚMR 
bolo zrealizované koncom decembra, kde boli schválené vstupné správy k integrovanej 
územnej stratégii. Tento proces integrovanej územnej stratégie je zhruba 1,5-ročný proces 
ktorým táto vstupná správa je a ide v podstate len o prvý začiatočný medzník týchto procesov. 
V januári bol ukončený prvotný zber údajov od obcí a miest, projektových zámerov a ostatných 
socioekonomických partnerov. Ďalej sú zasielané PSK pristúpenia k memorandu o spolupráci 
k integrovanej územnej stratégii PSK. Participatívny proces pre nastavenie výziev, priorít  a 
cieľov integrovanej územnej stratégie neustále pokračuje.  Zber týchto údajov je potrebný na 
dodržanie princípu partnerstva, transparentnosti, definovanie problémov a hlavne potrieb z 
celého územia PSK a taktiež využívanie moderných technológií a prístupov špecifických a 
typických pre 21. storočie. Vyslané boli 4 skupiny dotazníkov v  týchto tematických oblastiach: 
1) podnikanie, veda, výskum, inovácie; 2) životné prostredie, doprava; 3) občianska 
vybavenosť; 4) cestovný ruch. Všetky tieto dáta a výstupy sú dostupné poslancom PSK. Pozvať 
ich na stránku a geopresovregion.sk, kde sa už nachádza aktuálna vrstva, teda zber údajov 
územia. Môžete si pozrieť každý kataster obce a nájdete tam to zadefinované z každej obce. 
Poďakovala poslancom za 4 200 projektových zámerov z obcí a miest. Sú aktívni aj na tejto 
úrovni, ešte raz poďakovala za spätnú väzbu. Najviac ich zaujíma téma cestovného ruchu, 25 
% občianska vybavenosť a potom nasledujú ďalšie témy. Najmenší záujem má veda, výskum, 
inovácie, čo je ale prirodzený jav. Zber údajov od socioekonomických partnerov je  v 233 
vyplnených formulároch. Je to naozaj veľmi reprezentatívna vzorka, ktorá už ukazuje potreby 
nášho územia. K dnešnému dňu má PSK 427 pristúpení k memorandu zo 665 obcí, čo je naozaj 
vysoké číslo. Mnohí z poslancov sa zúčastňujú obecných zastupiteľstiev, kde vysvetľujú tieto 
témy, za čo im poďakovala. Oslovila aj obce, ktoré ešte definitívne nepristúpili, aby zhodnotili 
situáciu a pristúpili k spolupráci. V januári boli ukončený zber dát, aby ich vedel PSK 
zanalyzovať, spracovať a zároveň zverejniť na geoportáli.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   
informatívnu správu o príprave Kohéznej politiky po roku 2020. 
Hlasovanie:                za: 56   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 3          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Schválene predloženia žiadosti o NFP 
a spolufinancovania pre Adaptačnú stratégiu na zmenu klímy 
PSK: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja Úradu PSK, 
požiadala zastupiteľstvo o schválenie predloženia žiadosti o NFP na adaptačnú stratégiu, 
zabezpečenie realizácie a 5 %-ného spolufinancovania z predpokladanej výšky, ktorá činí 3 750 
eur. Adaptačná stratégia je veľmi dôležitým dokumentom, ktorý aj tak PSK plánoval realizovať. 
Keďže na ministerstve životného prostredia je otvorená výzvu s refundáciou výdavkov 
výdavky, bolo  veľmi efektívne a pragmatické pripraviť žiadosť o NFP, žiadať o refundáciu 
výdavkov a odbremeniť Úrad PSK. Adaptačná stratégia na zmenu klímy je nevyhnutná pre 
ekotémy, bude aj súčasťou veľkého PHSR PSK čiže integrovanej územnej stratégie na to, aby 
rôzni budúci prijímatelia žiadostí mohli žiadať o NFP. Je to podmienka, čiže je to naša priorita.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov     
A.    s c h v a ľ u j e  
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Adaptačná stratégia Prešovského samosprávneho kraja“, ktorého ciele sú v súlade 
s plánom regionálneho rozvoja PSK   
A.2.  zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci  
A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške 3 750 eur (typ výdavkov: bežné výdavky). 
Hlasovanie:                za: 51   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 8          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Projekty kultúrnych organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK:  
A/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt „Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 
Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. nádvoria“ v rámci výzvy CLT01 
z programu „Podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“ 
vyhlásenej Úradom vlády SR (Granty EHP 2014 – 2021) 
B/ Predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Carpathian Star Way – Karpatská 
hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň v Humennom v rámci Programu 
ENI Cros-border Cooperation Programme 2014 – 2020, Hungary – Slovakia – Romania 
– Ukraine 
C/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove 
„Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ v rámci výzvy na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 
D/ Predfinancovanie a spolufinancovanie pre projekt Krajského múzea v Prešove 
„Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ v rámci výzvy na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie finančného príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce 
E/ Schválenie zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu Multifunkčné 
centrum 4.0. v rámci Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj, 
znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK - Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej 
Úradom vlády SR v roku 2020 
Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, predstavila 5 projektov 
predfinancovania a spolufinancovania. V bode 20A je to projekt obnovy hradu Ľubovňa – 
rekonštrukcia severovýchodnej hradby a tretieho nádvoria z výzvy programu Podnikanie 
v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca vyhlásenej Úradom vlády SR v rámci tzv. 
nórskych fondov. Ide o financovanie kapitálové, teda o kapitálové a bežné výdavky v celkovej 
sume max. 850 585 eur. Zámer tohto projektu už bol schválený zastupiteľstvom. Teraz je to len 
spresnenie finančných prostriedkov. V bode 20B ide o pred financovanie a spolufinancovanie 
projektu pre Vihorlatskú hvezdáreň v Humennom z projektu ENI. Obsahom bodu 20C je 
predfinancovanie a spolufinancovanie projektu Krajského múzea v Prešove v rámci Programu 
cezhraničnej spolupráce Interreg a rovnako aj v bode 20D. V bode 20E je projekt o schválení 
zámeru vstupu Hornozemplínskej knižnice do projektu Multifunkčné centrum v rámci nórskych 
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fondov. 
Diskusia k bodom 20A, 20B, 20C, 20D, 20E: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do 
diskusie. 
Návrh na uznesenie k bodu 20A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.   s c h v a ľ u j e  
A.1. realizáciu projektu pre Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s názvom  
„Obnova hradu Ľubovňa (NKP 975 Vs) – rekonštrukcia severovýchodnej hradby a 3. 
nádvoria“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami projektu max. 850 585 eur, 
v tom bežné výdavky 255 175 eur, kapitálové výdavky 595 410 eur. Poskytnuté nenávratné 
zdroje sú schválené vo výške 799 550 eur.  
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov pre Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni  
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 51 035 eur, v tom bežné výdavky 
7 655 eur, kapitálové výdavky  43 380 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na 
predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.     
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
Hlasovanie:                za: 53   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 5          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

Návrh na uznesenie k bodu 20B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.     s c h v a ľ u j e 
A.1. realizáciu projektu Carpathian Star Way - Karpatská hviezdna dráha  pre prijímateľa 
Vihorlatská hvezdáreň v Humennom s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 353 
910 eur, v tom kapitálové výdavky 242 000 eur, bežné výdavky 111 910 eur. 
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov pre prijímateľa Vihorlatská hvezdáreň 
v Humennom na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške max. 13 537,06 eur (5 % 
zo sumy 270 741,15 eur), v tom bežné výdavky 5 529,27 eur, kapitálové výdavky 8 007,79 eur 
a zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade 
s podmienkami poskytnutia grantu.     
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
Hlasovanie:                za: 52   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 6          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

Návrh na uznesenie k bodu 20C: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.     s c h v a ľ u j e  
A.1. realizáciu projektu pre Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov s názvom  
„Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ s predpokladanými 
celkovými oprávnenými výdavkami projektu 40 331,70 eur, v tom bežné výdavky 40 331,70 
eur, kapitálové výdavky 0 eur. 
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov pre  Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86, Prešov 
na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 2 016,59 eur, v tom bežné výdavky 
2 016,59 eur, kapitálové výdavky 0 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na 
predfinancovanie zo zdrojov PSK v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.     
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
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Hlasovanie:                za: 52   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 6          
       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

Návrh na uznesenie k bodu 20D: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.     s c h v a ľ u j e  
A.1. realizáciu projektu pre Krajské múzeum v Prešove s názvom „Vzdelávanie v oblasti 
ochrany kultúrneho dedičstva“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami 
projektu max. 37 613,40 eur, v tom bežné výdavky 23 313,40 eur, kapitálové výdavky 
14 300,00 eur. 
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov pre Krajské múzeum v Prešove s názvom 
„Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“ na spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 1 880,67 eur, v tom bežné výdavky 1 165,67 eur, kapitálové výdavky 
715,00 eur a zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK 
v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
Hlasovanie:                za: 54   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 5          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

Návrh na uznesenie k bodu 20E: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.     s c h v a ľ u j e  
A.1. predloženie žiadosti Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou o poskytnutie 
finančného príspevku za účelom realizácie projektu Multifunkčné centrum 4.0 s 
predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 597 894 eur, v tom bežné výdavky  208 614 eur, 
kapitálové výdavky 389 280 eur. 
A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie po poskytnutí prvej zálohovej 
platby. 
A.4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
Hlasovanie:                za: 53   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 6          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 21 – Pripravované investičné akcie PSK 
v predpokladanej hodnote nad 1 mil. eur: JUDr. Budziňáková, MBA, 
vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá spolu s odborom sociálnych vecí 
a rodiny, odborom kultúry a odborom školstva informáciu o príprave investičných akcií 
a zároveň žiada o odsúhlasenie ďalšieho postupu zastupiteľstvom. Predkladané akcie ideovo a 
myšlienkovo vychádzajú od vecných garantov, teda jednotlivých odborov a technickú prípravu 
zastrešuje odbor majetku a investícií vrátane VOS. Všetky tieto body boli prerokované v 
dotknutých komisiách, teda v komisii kultúry, sociálnej, školstva, správy majetku aj v komisii 
finančnej s pozitívnym ohlasom. K žiadnemu z týchto návrhov nebolí pripomienky. Následne 
požiadala jednotlivých vedúcich odborov o predloženie pripravovaných investičných akcií. 
V materiáli sú uvedené odhadované predpokladané náklady a aj pravdepodobné zdroje 
financovania. V mesiaci máj predpokladá predloženie návrhu na čerpanie úveru z EIB, 
z ktorého má byť väčšina týchto investícii realizovaná. Samozrejme, že sa stále budú zdroje 
cudzie aj keď nie s celými investičnými nákladmi, ale aspoň s čiastočným možným 
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prefinancovaním. Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry, predkladá 3 investičné zámery. 
Prvým je Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy vo Vranove nad Topľou. 
Základná informácia o rekonštrukcii a modernizácii tejto budovy už bola predložená 
zastupiteľstvu v roku 2019.  Ide o budovu, ktorá bude slúžiť Hornozemplínskemu osvetovému 
stredisku a Hornozemplínskej knižnici. Budova je v havarijnom stave a je nevyhnutná jej 
rekonštrukcia. Po rekonštrukcii bude naozaj poskytovať kultúrne služby pre požiadavky doby, 
to znamená, že knižnica aj osvetové stredisko budú mať dostatok priestoru v bezpečnej budove. 
Druhým zámerom je rekonštrukcia budovy pre Krajskú knižnicu v Prešove. Informácia o ňom 
tiež bola v predchádzajúcich rokoch predložená zastupiteľstvu. Ide o investičnú akciu 
rekonštrukcie meštianskych domov na ul. Slovenskej č. 18, 20 a 22. Pôjde o využitie priestoru, 
ktorý si krajská knižnica  nevyhnutne vyžaduje. Potom sa uvoľnia priestory, ktoré má 
momentálne v prenájme. Knižnica sídli na niekoľkých miestach, takže tým by sa jej činnosť 
zjednotila na jednom mieste. Treťou investičnou akciou je rekonštrukcia presklenej vstupnej 
časti budovy Divadla J. Záborského v Prešove. Ide o tzv. novú budovu divadla. Je to objekt, 
ktorý si nevyhnutne vyžaduje rekonštrukciu, pretože obvodový plášť je v zlom technickom 
stave, teda aj z bezpečnostného hľadiska je táto rekonštrukcia nevyhnutná. Samozrejme že 
dôjde aj k skvalitneniu celkovej prezentácie divadelných predstavení v týchto priestoroch.  
Diskusia: 
Poslanec Kocák prijal s veľkým potešením zaradenie bodu rekonštrukcie budovy 
Hornozemplínskeho osvetového strediska a multifunkčnej budovy. Poďakoval vedeniu PSK, 
že jedna z priorít predstavené vedeniu PSK v marci 2018 sa konečne dostala k postupnej 
realizácii. Ťahá sa v podstate od roku 2016, kedy boli známe prvé štúdie a v marci 2018 bola 
táto priorita zaradená medzi priority v rámci okresu. Minulý rok v júli sa z vlastnej iniciatívy 
stretli poslanci okresu Vranov s projektantom a zisťovali skutkov podstatu celej vzniknutej 
projektovej dokumentácie resp. štúdie. Táto budova si vyžaduje rekonštrukciu, 20 rokov do nej 
nebolo vôbec investované. Hornozemplínska knižnica je momentálne v mestských priestoroch. 
Tieto dve inštitúcie sa dajú spojiť do jednej veľkej multifunkčnej budovy. Súbežne dve 
inštitúcie, knižnica aj osveta, môžu spolupracovať v jednej budove. Trochu ho mrzí, že poslanci 
neboli prizvaní k príprave projektovej dokumentácie. Požiadal predsedu PSK aj JUDr. 
Budziňákovú, MBA o stretnutie s poslancami okresu Vranov k téme danej rekonštrukcie, aby 
sa mohli vyjadriť k širším vzťahom napr. zázemiu, parkovaniu, bezbariérovosti aj k budúcej 
vízii prepojenia multifunkčnej budovy s ďalšou top prioritou v rámci kultúrnej oblasti. Tá 
budova má v podstate spĺňať taký vstup do potencionálneho prepojenia národnej kultúrne 
pamiatky, ktorá sa nachádza v areáli gymnázia a OA. Takže verí, že vedenie PSK aj odbor 
majetku a investícií zahrnie a prizve poslancov na rokovania a pracovné stretnutia, aby mohli 
byť v obraze a mať potrebné informácie a nemuseli ich hľadať postupne. Ešte raz veľká vďaka 
vedeniu PSK, že ide do tejto realizácie. Verí, že plánovaný začiatok rekonštrukcie bude v 2. 
polroku 2021 a drží prsty. JUDr. Budziňáková, MBA, bude určite komunikovať s poslancami. 
Projekt pripravovaný v stupni projektu pre stavebné povolenie s realizačným projektom 
prezentoval architekt, ktorého táto budova zaujala tak, že navrhol PSK ísť s týmto projektom aj 
na cenu za architektúru. Určite bude informovať poslancov PSK. Momentálne sú vypracované 
štúdie a projekt pre stavebné povolenie je v začiatočnom štádiu. Ak budú prvé podrobnejšie 
nákresy podľa podlaží, tak bude komunikovať s poslancami. Najbližšie k realizácii je knižnica 
v Prešove. Má hotový projekt pre realizáciu a čaká sa už len na právoplatnú zmenu stavebného 
povolenia. Potom sa môže začať s VOS na zhotoviteľa. Poslanec Ragan povedal, že je to 
priorita mesta Vranov nad Topľou. Hornozemplínske osvetové stredisko je v centre mesta, 
takže aj samotné mesto má záujem o realizáciu tejto akcie. Požiadal zastupiteľstvo o podporu 
tejto akcie a deklaroval súčinnosť mesta pri procesoch. Bol by rád, aby poslanci okresu Vranov 
mohli participovať pri týchto projektoch a nájsť nejakú spoluprácu a zaujímavé riešenia. Ešte 
raz požiadal o podporu tejto investície. Predseda PSK Majerský si myslí, že Vranov bude mať 
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pekný kultúrny stánok. Verí, že rekonštrukcia bude dopracovaná do úplného finále a poslanci 
spolu s primátorom budú môcť spoločne strihať pásku. Poslanec Pčola sa vyjadril k investícii 
zriadenia nového sídla Strednej športovej škole v Poprade. Je veľmi dobré, keď k týmto dobrým 
investíciám predložia doplňujúce informácie práve poslanci z daného regiónu. Po zmene 
legislatívy a transformácii športových gymnázií vznikli na území SR športové školy. Z 
minulosti vníma deficit tohto vzdelávania v našom kraji, a preto víta všetky s tým súvisiace 
aktivity. Na Slovensku je 8 športových škôl, kde je zriaďovateľom VÚC. Existujú aj súkromné 
športové školy. Materiál obsahuje informáciu, že PSK podpísal memorandum so Slovenským 
zväzom ľadového hokeja o vzniku hokejovej akadémie. Je dôležité povedať, že to sa v podstate 
deje na území celého Slovenska a každý VÚC vstupuje do tohto projektu, či už je to hala v 
Banskej Bystrici, Nitre, Trenčíne, Bratislave. Niekde sú už v procese výstavby. Práve 
schválením tohto predstaveného projektu by PSK možno dobehol to zmeškané. Aj keď je to 
projekt PSK, tak vedeniu mesta Poprad spomínal tieto aktivity, ktoré ich prijalo s potešením. 
Ako člen vedenia mesta Poprad aj ako občan chodí už niekoľko rokov okolo nedostavaných hál 
a musí povedať, stále nádherných zachovalých hál, ktoré sú pripravené na dobudovanie. Takže 
tento projekt by vytrhol tŕň z päty aj mestu Poprad. Ak tento projekt zastupiteľstvo schváli, tak 
bude vytvorené nové sídlo novej výstavnej školy nielen v slovenskom ale aj stredoeurópskom 
meradle. Poďakoval odboru majetku a investícií PSK za veľmi zodpovedný prístup. Ako člen 
komisií školstva a správy majetku bol svedkom veľkých diskusií. S odborom majetku a 
investícií sa hľadalo to najlepšie riešenie, tá najlepšia alternatíva. Dôvodová správa uvádza, že 
do úvahy pripadajú aj iné varianty, ale po zhodnotení a zvážení všetkých pre a proti je 
jednoznačne najlepšia alternatíva s číslom 1 táto. Poďakoval za spracovanie materiálov a bude 
sa tešiť, keď sa podarí zrealizovať všetky projekty na území celého PSK. Poslanec Lajoš 
v prvom rade poďakoval spracovateľom tohto návrhu. Je komplexný, vyvážený a okrem 
posledného bodu so sociálnou a zdravotnou starostlivosťou má v programe aj kultúru a hlavne 
školstvo. Poďakoval za naozaj pekný projekt a hlavne bod D týkajúci sa Popradu  so zriadením 
športovej školy. Požiadal zastupiteľstvo o podporu s tým, že je to výzva pre všetkých, ktorí žijú 
v tomto krásnom kraji. V úvodzovkách sa nič moderné nevytvára, len kopíruje to, čo už je. Ak 
je možnosť a priestor pre vytvorenie tohto projektu, žiada o podporu Zastupiteľstvo PSK. Je to 
naozaj úžasné a verí, že tento projekt bude obrovským prínosom pre všetkých a hlavne mladých 
ľudí, ktorí v tomto čase potrebujú obrovskú pomocnú ruku, ktorú tento projekt prináša. Podľa 
slov poslanca Jánošíka sú to veľmi pekné investície. Vyzval prítomných na prípravu ďalších 
a iných, aby po poslancoch zostala v každom okrese takáto pamiatka v podobe tak rozhodných 
investícií, ako sú tieto. Pripomenul, že v máji pri schvaľovaní úveru z EIB, sa bude trochu 
ťažšie dvíhať ruka ako za tieto zámery. Poslanci si musia byť vedomí toho, že na jednej strane 
sú to pekné investície, na ktoré bude potrebný úver. Takéto investície by mali byť v každom 
okrese PSK nielen vo Vranove, Prešove. Prebiehajú rokovania aj s mestom Sabinov ohľadom 
predaja budovy školy s pozemkom. Keby to bolo v budúcnosti podporené, ostala by jedna 
pekná vec po VÚC prevodom na mesto, ktoré by to samozrejme zrealizovalo. Tieto akcie majú 
určite podporu jeho klubu. Poslanec Damankoš poznamenal, že je skvelé predloženie 
projektového zámeru, ale chce sa spýtať na odhadované uvedené rozpočty, do akej miery sú to 
realizačné projekty a uvedené sumy plus mínus 10 %  nejaké konečné. Chcel vedieť, akým 
spôsobom sa chce PSK poisťovať pred dodatočným nákladmi, ktoré môžu vyrobiť niektoré 
firmy, ktoré budú tieto veci realizovať. Pretože niet sporu o tom, že týchto 5 zámerov je 
potrebne zrealizovať. Veľmi sa teší, že konečne sa bude niečo robiť aj s knižnicou a divadlom 
v Prešove. Ale našim veľkým problémom častokrát nie je dohodnúť sa na investícii, ale 
dokončiť ju. Pýta sa, či sú to konečné rozpočty, alebo kedy budú a akým spôsobom sa bude 
PSK poisťovať pred firmami typu XY, ktoré ho dlho ťahajú za nos a nemôžu to dokončiť. 
JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že každá z týchto akcií je v inom stupni 
rozpracovanosti. Najbližšia a najpresnejšia suma je pri knižnici, pretože tam je projekt v 
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realizačnom stupni, čiže so sumou 4 920 000 eur sa pôjde OVS. Pri Hornozemplínskom 
osvetovom stredisku je naozaj hrubý odhad hmoty. Je v procese ešte len na začiatku projektovej 
dokumentácie pre stavebné povolenie. Do istej miery to bude záležať aj od rozsahu. Vždy sú 
možnosti, ísť možno do nákladnejších riešení pri rekonštrukcii ale takých, ktoré sa PSK vrátia 
pri prevádzke a znížení prevádzkových nákladov. Osobitne sa to ukazuje pri prevádzkovaní 
sociálneho zariadenia v Bijacovciach, ktoré je vlastne posledným investičným zámerom. 
Možno je to na začiatku o tom, či teraz dáme možno o niečo viac, ale v horizonte nejakého 
obdobia sa tieto peniaze vrátia. V prípade hokejovej akadémie je v pláne predložiť 
zastupiteľstvu na schválenie návrh zmluvy o budúcej kúpnej zmluve, ktorou VÚC kúpi areál 
Active Zone v Poprade pre športovú školu dostavaný podľa potrieb športovej školy. To 
znamená, že je tu nejaký návrh ceny za rozostavané stavby. Je tu  navrhovaná suma za dostavbu, 
pretože vlastníkom je stavebná firma, ktorá túto stavbu stavala od začiatku a nebolo by veľmi 
vhodné z hľadiska uplatnenia nejakých záruk za zodpovednosť a chyby meniť zhotoviteľa tejto 
stavby. Takže v tomto prípade bude vlastne tá cena ako keby kúpnou cenou s tým, že v sume 
uvedenej v materiáli nie je ešte atletický ovál a interiérové vybavenie. Poslanec Damankoš by 
bol veľmi rád, aby do času definitívneho schvaľovania financií, boli všetky tieto riziká 
zodpovedané. Častokrát bol PSK na začiatku veľkorysí a v polčase alebo v prvej tretine sa veci 
menili. Teraz tieto akcie poslanci schvaľujú, lebo ich podporujú, ale aby sa potom v rozpočte 
nemusela žiadna stavba navyšovať na zmysluplné veci. Je dobré robiť dobré veci, ale ešte lepšie 
je ich robiť rozumne a plánovite. Vyjadrenie poslankyne Schlosserovej smeruje k sídlu 
Strednej športovej školy v Poprade. Prínos realizácie tohto projektu bude skutočne obrovský. 
Škola vychováva reprezentantov Slovenska nie len v rámci PSK, ale robí dobré meno a šíri 
dobrú povesť aj nášho regiónu nielen doma ale aj v zahraničí. Rozvíjať bude športové nadanie 
našej mládeže v súčasnosti. Aj keď nie sú podmienky v terajších priestoroch úplne vyhovujúce, 
študujú tam žiaci z celého Slovenska. Záujem o štúdium je taký obrovský, že sú dvaja žiaci na 
jedno miesto. Poďakovala odboru majetku a investícií za skutočne skvelú prácu a prípravu. 
Všetkých poslancov požiadala o podporu tohto projektu. Poslanec Bieľak pochválil zvolený 
prístup k týmto 5 projektom, lebo zastupiteľstvo sa najprv vyjadruje k finančne náročným 
perspektívnym projektovým zámerom. Následne bude riešiť ďalšie konkrétne kroky a tak by to 
malo byť aj v prípade budúcich finančne náročných projektoch. Čiže najprv si poslanci 
prediskutujú samotné zámery týchto investícií a potom budú schvaľovať ďalšie konkrétne 
kroky ich realizácie a financovania, čo je tiež podstatná vec, ale až v ďalšej etape. Za klub 
nezávislých poslancov vyjadruje podporu týmto 5 projektom. Treba povedať, že na Rade PSK 
aj rokovaní predsedu PSK s predsedami poslaneckých klubov sa zhodli, že toto je ten správny 
spôsob. Tieto projekty že majú svoje miesto a verí, že budú mať podporu ostatných poslancov. 
Samotná popradská stredná škola je výnimočným a unikátnym projektom na celom Slovensku 
a takto logisticky pripravená škola asi nebude nikde na Slovensku. Verí, že z nej raz vyjdú 
úspešní slovenskí športovci, ktorí budú reprezentovať našu krajinu nielen doma, v Európe ale 
aj vo svete. Podľa slov poslanca Slovíka má Stredná škola v Poprade vysoký nadštandard v 
rámci Slovenska a športový duch pod Tatrami funguje. Sám chodil do lyžiarskej triedy na 
Gymnáziu v Kežmarku a bolo to super. Poprad bude na jednej fantastickej úrovni. Podporuje 
tento projekt a požiadal poslancov hlasovať za jeho realizáciu. Poslanec Hopta upozornil na 
to, že v predchádzajúcich hlasovaniach ho trikrát odpojilo. V niektorom bode sa stihol prihlásiť, 
v niektorom nie. Projekty schválené v predchádzajúcom bode plne podporuje. Plne súhlasí 
s pomocou našim športovcom vytvorením druhej športovej školy na území PSK, čo podporí. 
Na tých 5 projektov pôjdu milióny eur. Už na Rade PSK pripomenul, že svojho času boli 
zadefinované tri prirodzené centrá PSK a to podtatranské – Poprad, šarišské – Prešov, 
hornozemplínske – Humenné. Pri prideľovaní investícií do týchto regiónov netreba zabúdať na 
mesto Humenné. Do Prešova dáva PSK niekoľko miliónov eur na výstavbu štadióna. Teraz sa 
poslanci prikláňajú k schváleniu ďalších miliónov v budúcnosti do Hotelovej akadémie 
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v Poprade. Mesto Humenné začalo budovať atletický štadión. Nebude len Humenčanov, ale aj 
Sninu, Medzilaborce, dokonca ja Vranov, Svidník, Stropkov. Bol by rád, aby boli v budúcnosti 
pridelené financie aj na výstavbu šatní pri atletickom štadióne, ale nie z malých projektov, lebo 
z tých môže byť len nejakých stotisíc, pretože do iných centier dáva PSK milióny eur. 
Samozrejme, závisí to aj od vedenia mesta, aby vyvinulo väčšiu iniciatívu a zapojilo sa do 
požiadaviek o tieto finančné prostriedky a poslanci z daného regiónu ich plne podporia. Za 
posledné tri roky nového vedenia PSK a nového zastupiteľstva sa urobilo veľa poctivej roboty 
a mnohé dobré veci. Ale občania PSK ale aj celého Slovenska vnímajú skôr komunálnu politiku 
miestnej samosprávy a celoštátnu. Na samotný kraj zabúdajú a v podstate ani nevedia, čo 
všetko dobré pre nich urobil. Bolo by už načase, aby PSK nielen pracoval, ale aby svoju činnosť 
aj viac prezentoval. Aby veci schválené poslancami pre občanov v rámci kraja vedenie dalo do 
povedomia verejnosti. Bude veľmi rád, ak k novinám, o ktorých sa hovorilo, budú mať prístup 
aj poslanci PSK, aby mohli  spolu s vedením PSK prezentovať veci, ktoré urobili za posledné 
tri roky v rámci PSK urobili. PaedDr. Lajčák, PhD., riaditeľ Strednej športovej školy 
v Poprade, ako riaditeľ, trochu iniciátor a spolupracovník PSK, ale aj hrdý občan PSK 
a športovec povedal, že garantuje dobrý projekt pre všetkých, ale stredná športová škola nie je 
len popradským projektom. Je to projekt PSK. S odborom školstva majú pripravené to, že cez 
detašované pracoviská umožnia rozvíjať šport aj v ďalších mestách. Prirodzené športové centrá 
reálne v tomto kraji sú, ale športu sa príliš nedarí. Nie je to úloha PSK, ale môže mimoriadne 
pomôcť tým, že umožní mladým talentovaným športovcom dvojcestnú kariéru. To znamená, 
že dostanú dobré vzdelanie a výchovu a k tomu aj možnosť športovať v špičkových 
kluboch  kraja. Napr. ak hádzanársky klub spolu s volejbalovými klubmi v Prešove osloví odbor 
školstva PSK, že dozrel čas na detašované pracovisko strednej športovej školy v Prešove pre 
tieto dva športy, absolútne nebude problém dodať metodiku, kvalitatívne kritériá, diagnostiku, 
aby sa tieto športy rozvíjali v Prešove. Dúfa, že s obrovskou pomocou PSK bude znovu Tatran 
Prešov historicky tam, kde má byť. Týka sa to aj futbalistov a hokejistov. Ak sa do mesta 
Humenné zase vráti volejbal, tiež pomôžu mladým športovcom, aby im prirodzené strediská 
umožnili rozvíjať sa. Dnes to už nejde reálne na zelenej lúke, reálne musí za tým stáť 
diagnostika medicína a metodika športového tréningu. Verí, že to dokážu zabezpečiť pre 
všetkých vo všetkých mestách PSK, ktoré to so športom myslia vážne. Pre neho je to obrovský 
záväzok. Verí, že je to veľmi perspektívna myšlienka, ktorú PSK tak isto podporí. Škola potom 
urobí všetko, aby nesklamala. Predseda PSK Majerský dodal, že PSK bude určite robiť všetko    

        pre športovú školu v duchu slov riaditeľa, aby nesklamal. 
        Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   pripravované 
investičné akcie PSK s predpokladanou hodnotou nad 1 mil. eur: 
A) Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy vo Vranove nad Topľou 
B) Rekonštrukcia objektu Krajskej knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, Slovenská 18 
C) Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy DJZ v Prešove 
D) Sídlo Strednej športovej školy, Kukučínova 4239/1, Poprad 
E) Rekonštrukcia budovy internátu Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach  
     na účely dlhodobej sociálno-zdravotnej starostlivosti. 
Hlasovanie:                za: 54   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 3          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 22 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
376/2019 zo dňa 9. 12. 2019: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy 
Úradu PSK, uviedol, že SÚC PSK reagovala na tretiu výzvu v rámci programu ENI pre projekt 
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modernizácia cestného spojenia medzi PSK a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny. Monitorovací 
výbor programu ENI znížil grand o 15 % pre oboch partnerov z dôvodu obmedzenej výzvy. 
Celková potreba na dofinancovanie oprávnených výdavkov je vo výške takmer 160 000 eur. 
Tieto výdavky nepredstavujú nadlimitné výdavky. K podobnému kroku pristúpi aj ukrajinský 
partner a to vo výške 92 000 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
v spojení s článkom VII. bodom 8. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK v platnom 
znení   m e n í   uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 376/2019 zo dňa 9. 12. 2019 doplnením 6. 
bodu v nasledovnom znení:  
6. dofinancovanie projektu „Modernizácia cestného spojenia medzi Prešovským 
samosprávnym krajom a Zakarpatskou oblasťou Ukrajiny – 2. etapa” z rozpočtu PSK na 
pokrytie pôvodne požadovaného finančného príspevku z dôvodu zníženého finančného 
príspevku z Programu ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 - 2020 vo 
výške max. 160 000,00 eur. 
Hlasovanie:                za: 52   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 5          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23 – Plán investičných akcií Správy a údržby ciest PSK: 
Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, informoval o rekonštrukcii 
mostov vo výške 2,5 mil. eur a rekonštrukcii ciest vo výške 2,5 mil. eur. Je tam potrebné hlavne 
odstránenie havarijných a nevyhovujúcich stavov ciest III. triedy. 
Diskusia:  
Poslanec Benko to už spomínal na Rade PSK. Okres Prešov má v predloženom pláne dve 
stavby a to elimináciu bezpečnostných rizík v Gregorovciach a Kanaš. Je tam ešte rekonštrukcia 
mosta v Jarovniciach, ale to je v okrese Sabinov, aby okresu Prešov niektorí nezávideli, že má 
toho veľa. 
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   s c h v a ľ u j e   plán investičných akcií Správy a údržby 
ciest PSK pre rok 2021 v zmysle predloženého návrhu.   
Hlasovanie:                za: 51   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 5          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24 – Zaradenie strategicky významných účelových 
komunikácií do údržby kraja v rámci výkonov Správy a údržby 
ciest PSK na rok 2021: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu 
PSK, oboznámil prítomných s tým, že SÚC PSK predkladá zaradenie týchto strategických 
významných účelových komunikácií vedúcich do významných častí cestovného ruchu do 
svojej správy. Tieto účelové komunikácie budú zapracované do operačného plánu zimnej 
údržby ciest a vecných plánov údržby. 
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 
A/ s c h v a ľ u j e 
zaradenie týchto strategicky významných účelových komunikácií do údržby kraja 
v rámci výkonov Správy a údržby ciest PSK na rok 2021: 

1. úsek komunikácie v dĺžke cca 3,660 km v obci Bžany, okres Stropkov, od koncového 
uzlového bodu cesty III/3571 v smere do rekreačnej oblasti Domaša – Valkov 

2. úsek komunikácie v dĺžke cca 0,935 km v obci Ždiar, okres Poprad, od odbočky z cesty 
I/66 po parkovisko a rampu, vedie k významnému stredisku – Bachledova dolina  

3. úsek komunikácie v dĺžke cca 8,830 km od odbočky I/66 za obcou Ždiar v smere do obce 
Osturňa, okres Poprad, okres Kežmarok 

4.   úsek komunikácie v dĺžke cca 2,500 km v obci Osturňa, časť pamiatková rezervácia, okres   
      Kežmarok 
5.    úsek komunikácie  v dĺžke cca 2,290 km v obci Lučivná, okres Poprad, od odbočky z cesty 
       I/18  v  meste  Svit  v smere do Lopušnej doliny po odbočku k lyžiarskym vlekom, vedie 
       k významnému lyžiarskemu stredisku – Lopušná dolina 

   6.   úsek komunikácie v dĺžke 1,400 km v obci Jezersko 
B /  u k l a d á  
povinnosť Správe a údržbe ciest PSK zapracovať uvedené úseky do Operačného plánu 
zimnej údržby ciest PSK a vecných plánov údržby. 
Hlasovanie:                za: 53   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 4          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK:  
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru  majetku a investícií Úradu PSK, predkladá 
nový návrh zásad z dôvodu neaktuálnosti niektorých odkazov, ustanovení a zjednodušenia 
celého textu. V skutočnosti sa ale nič podstatné nemení. Nemenia sa kompetencie predsedu ani 
zastupiteľstva, to znamená, že tak ako doposiaľ zostávajú pri pohľadávkach a financiách 
kompetencie správcu do 500 eur, predsedu do 3,5 tisíc eur a zastupiteľstva nad 3,5 tisíc eur a 
pri nakladaní s majetkom a majetkovými právami predsedu do 35 000 eur a zastupiteľstva nad 
35 000 eur.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
s c h v a ľ u j e 
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja 
v zmysle predloženého návrhu. 
Hlasovanie:                za: 52   proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 6          

       Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 26 – Majetkový podiel PSK v obchodnej spoločnosti 
FUTBAL TATRAN ARÉNA,  s. r. o. – prípad hodný osobitného 
zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru  majetku a investícií Úradu PSK, 
predkladá tento návrh v súlade s prijatým uznesením zastupiteľstva podľa poslaneckého návrhu 
poslanca Ferenčáka na decembrovom zasadnutí. Ide o prevod obchodného podielu PSK 
spoločnosti FTA za 49 % hodnoty vo výške podielu 49 % z hodnoty základného imania za cenu 
aktuálneho základného imania 101 234 eur. Upozornila na posledný riadok, kde je chybné IČO 
mesta Prešov, ktoré bude opravené po schválení tohto uznesenia. 
Diskusia:  
Poslanec Damankoš sa spýtal na možné očakávané právne komplikácie, lebo na Rade PSK sa 
týmto problémom zaoberali. Má dosť veľký problém s tým, aby PSK v rozbehnutej veci teraz  
takýmto spôsobom cúval, nehovoriac o tom, že sú tam určité právne otázniky ktoré môžu 
spôsobiť, že nakoniec celá aréna nemusí byť ani dostavaná v plánovanom horizonte. Aj kvôli 
tomu upozorňoval pri schvaľovaní investičných zámerov, aby boli tieto veci dobre premyslené. 
Priznáva, že osobne má veľké obavy a veľký problém podporovať ďalej tento návrh, keď PSK 
najprv ide do niečoho, dobre si to nespočíta a potom z toho ideme vycúvať. Teda najprv chce 
vedieť, ako sú odkomunikované a zanalyzované otázky dokončenia celého projektu. Možno by 
bolo dobré vyjadriť sa konkrétne k financovaniu, či to vôbec bude mať FTA. 
Poslanec Benko dal do pozornosti článok s nadpisom Nový štadión vo včerajšom Korzári, 
v ktorom bolo uvedené, že poslanci kraja nechcú stavať ani prevádzkovať štadión a v pondelok 
rozhodnú. 80 % článku robí nadpis. Potom veľa ľudí začalo reagovať na sociálnych sieťach. 
Možno by bolo potrebné zverejniť nejakú krátku reakciu PSK na túto situáciu, lebo to vyzerá 
tak, že PSK nechce stavať štadión. Rozumie tomu tak, že PSK ide dotáciou podporiť akciu FTA 
tým, že pomôžeme mestu Prešov čiastkou cca 7 miliónov eur, čiže to kvázi PSK urobil a teraz 
všetko prenáša na mesto Prešov. Na Rade PSK bolo vysvetlené, že dotácia neprepadne, to 
znamená, bude zo strany PSK možná. PSK má 3 zástupcov v dozornej rade. Dvoch schválilo 
MsZ v Prešove a JUDr. Budziňáková, MBA, bola schválená Zastupiteľstvom PSK. Bude potom 
naďalej v tej dozornej rade, alebo MsZ v Prešove bude schvaľovať niekoho ďalšieho? Keď sa 
vlastne všetko dáva na mesto Prešov, či by to nemala byť dozorná rada schvaľovaná MsZ 
v Prešove. Predseda PSK Majerský jasne deklaroval, že PSK chce, aby bol dobudovaný 
prešovský futbalový štadión. Aj na poslednom zasadnutí to zastupiteľstvo deklarovalo 
hlasovaním. Suma 7 mil. eur je dostatočná čiastka na to, aby partner, ktorý vstúpil spolu s 
mestom Prešov do projektu pomohol, ale samotná prevádzka a dofinancovanie prípadných 
ďalších navýšených nákladov na realizáciu stavby je už naozaj na vlastníkovi, ktorým je 
samotné mesto Prešov. Takú pomoc, ako poskytol PSK v prípade FTA, nedostalo žiadne mesto 
ani región PSK. To je dobrý predpoklad toho, aby futbalisti v krajskom meste mali svoju 
kvalitnú futbalovú arénu a pomoc kraja je tu na mieste. Nikto by nemal nejakým spôsobom 
hovoriť o tom, že PSK sa otočil mestu Prešov chrbtom. Poslanec Dupkala poďakoval všetkým,  
ktorí na zastupiteľstve prejavili vôľu pomôcť prešovskej futbalovej aréne. Tiež vyjadriť svoje 
obavy, ako dokáže novinár ,možno nešťastným spojením slovíčok, zmeniť význam 
spomínaného článku. Na to by si mali dávať pozor. Zastupiteľstvo PSK dnes schvaľuje odpredaj 
podielu VÚC do obchodnej správy mesta Prešov. Je to strašné bremeno a strašný pocit 
zodpovednosti už len pre mesto Prešov. Pripomenul, že mesto Prešov ešte nevyjadrilo svoje 
áno alebo nie vo vzťahu kúpy tohto podielu. Zastupiteľstvo PSK dnes niečo schváli, ale čo keď 
MsZ v Prešove povie, že nechce tento podiel. Je to nejakým spôsobom ošetrené?  
JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že tento návrh vychádza z prijatého  uznesenia 
zastupiteľstva. My sme výkonný orgán, to znamená, že my uznesenia vykonávame tak, ako boli 
termínované. Tak je predložený aj tento návrh. Ďalší vývoj momentálne ťažko vie niekto 
predpovedať. Možno sú to otázky práve na protimonopolný úrad z pohľadu PSK. Myslí si, že 
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nie je problém poskytnúť dotáciu, ku ktorej sa PSK zaviazal, pretože finančné prostriedky má 
už z časti nakumulované a z časti s nimi počíta z rozpočtov budúcich rokov. Aby sa mohol v 
otázke protimonopolného úradu pohnúť ďalej, potrebuje podpísať dodatky k zmluvám o dotácii 
a podpísať zmluvu o financovaní výstavby a prevádzky s mestom Prešov. Keď budú tieto kroky 
urobené a bude podané podanie na protimonopolný úrad, budú veci jasnejšie. Čo sa týka 
zastúpenia PSK v orgánoch FTA, nie je to o jej osobe, ale o tom, či poslanci PSK budú chcieť 
zástupcu v dozornej rade obchodnej spoločnosti, ktorej dali dotáciu 7 mil.  eur. V prípade, že 
mesto Prešov požiada PSK o zmenu spoločenskej zmluvy a Zastupiteľstvo PSK schváli, že si 
nebude nárokovať na túto pozíciu, uznesenie bude vykonané tak ako iné. Zastupiteľstvo PSK 
dnes prijme uznesenie a ďalej bude na ťahu mesto Prešov, ktoré túto ponuku PSK môže a 
nemusí prijať. Je to na rozhodnutí poslancov MsZ v Prešove. Poslankyňa Turčanová má z 
diskusných príspevkov poslancov Benka a Dupkalu pocit, že PSK trochu urýchlil predloženie 
tohto uznesenia. Rozumie tomu, že PSK sa nechce zaviazať k financovaniu prevádzky. Aj 
pôvodná dohoda bola, že po tomto prevezme všetko mesto Prešov. Zatiaľ nie je známe 
stanovisko Protimonopolného úradu a už vidieť, aké sú mediálne informácie, že VÚC to nechce 
financovať. Je to veľmi zlý signál a obáva sa, že takýto mediálny signál môže ovplyvniť aj 
rozhodnutie Protimonopolného úradu vo vzťahu k mimoriadnej štátnej pomoci. Bola by veľmi 
rady, keby Zastupiteľstvo PSK mohlo svoje rozhodnutie dnes odložiť a počkalo na stanovisko 
Protimonopolného úradu, lebo ak nebude kladné, tak vlastne rozhodne o tom, že štadión nebude 
postavený. Požiadala prítomných o odloženie takýchto rozhodnutí na neskôr. Otázka členstva 
alebo zastúpenia PSK v dozornej rade má prísť naozaj až po dohode o odkúpení podielu. Zatiaľ 
je len iniciatívy PSK. Zatiaľ sa mesto Prešov vo svojich orgánoch nezaoberalo odkúpením tohto 
podielu v súčasnom období. Počká na výsledok hlasovania a na ďalšie kroky zo strany PSK. 
Predseda PSK Majerský by čakal na podanie nejakého poslaneckého návrhu. Poslanec 
Damankoš predtým nereagoval na spomínaný článok, lebo o ňom nevedel. Ale môže to takto 
chápať verejnosť, ktorá nesleduje zasadnutia zastupiteľstva. Je to úplne legitímne, aj keď to nie 
je pravda, lebo PSK už investoval, schválil nejaké prostriedky. Je len otázne, či je to tu a teraz 
potrebné urobiť, či nie je rozumnejšie a strategickejšie to najprv dokončiť a potom celé 
uzavrieť, veď vôľa je jasná. PSK nechce štadión prevádzkovať, ale boli tu vznesené 
pripomienky k Protimonopolnému úradu. Bolo by rozumné stiahnuť tento materiál z rokovania 
a riešiť ho v prijateľnejšom čase. Nemôže  ho stiahnuť z rokovania, lebo ho nepredkladá. 
Poslanec Kahanec sa pripája k slovám poslankyne Turčanovej a poslanca Damankoša. Privítal 
by taký prístup Zastupiteľstva PSK ako v prípade veľkej akcie športovej školy v Poprade, kde 
bol konsenzus pri zainvestovaní a pomoci v rámci kraja. Takýto pohľad by sa mal nájsť aj 
v prípade krajského mesta, lebo unáhlené rozhodnutie nepomôže, ale skôr poškodí. Predseda 
PSK  Majerský dodal, že PSK vyčlenil 7 mil. eur a určite sa neobrátil chrbtom k mestu Prešov 
a samotným futbalistom.  
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo  Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   prevod obchodného 
podielu Prešovského samosprávneho kraja v spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., 
so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, spoločníkovi mestu Prešov so sídlom 
Hlavná 73,  080 01 Prešov,  IČO: 00327646, vo výške 49 % hodnoty imania za cenu 101 234 
eur z dôvodu hodného osobitného zreteľa  v súlade s ustanovením § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
spočívajúceho v skutočnosti, že ide o realizáciu predkupného práva spoločníka dohodnutého 
v čl. V písm. 8 Spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti s ručením obmedzeným zo dňa 30. 
8. 2016,  ktorým je mesto Prešov,  sídlo Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00327646, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. 
Hlasovanie:                za: 40   proti: 0    zdržalo sa: 15 nehlasovali: 4          
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Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 27 – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru  
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh predaja pozemku pre mesto Sabinov 
v katastrálnom území Orkucany z dôvodu hodného osobitného zreteľa, teda bez súťaže. 
Navrhovaná cena je 1 euro, keďže ide o realizáciu verejnoprospešnej stavby – výstavby 
cyklochodníka súvisiaceho s výstavbou EuroVela.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,    
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
B.        s c h v a ľ u j e,   
      v súlade s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 109 v k. ú. 
Orkucany, a to: 
parcela registra C KN parcelné číslo 787/3, ostatná plocha o výmere 51 m2 

parcela registra C KN parcelné číslo 787/4, ostatná plocha o výmere 36 m2 

parcela registra C KN parcelné číslo 787/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 205 m2 

  spoluvlastnícky podiel 1/1 
  ťarchy: bez zápisu 

    do vlastníctva kupujúceho – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, 
IČO: 00327735, za kúpnu cenu 1,00 euro. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

 Ide o realizáciu verejnoprospešnej stavby cyklochodníka na predmetných pozemkoch.  
Hlasovanie:                za: 56  proti: 0    zdržalo sa: 15 nehlasovali: 3          
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 28A – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru  majetku a investícií Úradu PSK, predstavila 
návrh kúpy čističky odpadových vôd s projektovou dokumentáciou na jej rekonštrukciu v 
Tatranskej Lesnej. Ku koncu roka prestal jednotný majetkový fond, ktorý bol  jej  vlastníkom, 
zabezpečovať prevádzku tejto verejnej čističky, do ktorej je napojené aj zariadenie PSK Detský 
raj. Je najväčším zariadením napojeným na túto čističku. Už v minulosti sa riaditeľ 
zariadenia  pokúšal zabezpečiť projektovú dokumentáciu. Aj ju zabezpečil, vybavil pre ňu 
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stavebné povolenie a zrealizoval stavbu vlastnej čističky len pre svoje zariadenie podľa súčasne 
platnej legislatívy. V prípade, že v tejto lokalite existuje verejná čistička, PSK nemá šancu 
zadovážiť si a získať povolenie na individuálnu čističku pre jeden objekt. Rokovania prebehli 
aj s mestom Vysoké Tatry, ktoré sa obrátilo  na PSK o pomoc v tejto situácii pomohli. Riešili 
to aj majitelia penziónov ktorým hrozila odstávka  penziónov bez nejakého následného riešenia, 
ale jednotný majetkový fond to nebol ochotný previesť nikomu inému do majetku len PSK za 
symbolické 1 euro, pretože stav čističky je havarijný a bude do nej potrebné investovať. Ak 
chce PSK zachovať Detský raj, plne vyťažené zariadenie mimo pandémie, iné riešenie nie je. 
Musí prevziať toto bremeno na svoje plecia. Odhad nákladov na rekonštrukciu je okolo 100 
000 eur. Keď sa čističku podarí zrekonštruovať a uviesť do prevádzky PSK ju plánuje odovzdať 
do správy Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, ktorá ju momentálne v tomto zlom stave 
nechce vziať. K prevzatiu bude chcieť všetky náležitosti ako revízie, prevádzkové poriadky, 
porealizačné zameranie, zmluvy atď.  V  tejto lokalite je veľmi ťažké získať pozemok možný 
na realizáciu novej čističky. V TANAP-e je takmer nemožné vybaviť povolenie na realizáciu 
novej čističky. PSK chce využiť projektovú dokumentáciu, ktorú už má jednotný majetkový 
fond a na jej základe má vydané stavebné povolenie, ktoré tento rok stratí platnosť. Po schválení 
zastupiteľstvom bude musieť PSK veľmi  intenzívne pracovať na doriešení zmeny stavebníka, 
predĺžení platnosti stavebného povolenia, príprave OVS a zrealizovaní samotnej rekonštrukcie. 
Diskusia:  
Podľa názoru poslanca Benka je to najlepšie a najrýchlejšie riešenie, aj keď bude stáť 100 000 
eur. Pre Detský raj je to na dlhé lakte a kvôli povoleniam na výstavbu by to bolo veľmi zdĺhavé 
a problémové. Je to najlepšia cesta. 
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  
A. s c h v a ľ u j e  
A.1.     prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Jednotný majetkový fond  
           zväzov   odborových   organizácií  v   Slovenskej   republike,   Odborárske  námestie  3,  815 70 
           Bratislava, IČO: 30779618, DIČ: 2020373432, zapísaného v k. ú. Tatranská Lomnica, LV č. 826, 
           a to: 

   stavby: 
   čistiareň odpadových vôd (ČOV), súpisné číslo 15018, postavená na pozemku registra C KN 
   parcelné   číslo   3268/11,   zastavaná  plocha  a  nádvorie  o  výmere  33 m2,  s  technológiou  
   prináležiacou objektu štrbinová nádrž o rozmeroch 3000 x 3000 mm, aktivačná nádrž 4690 x  
   7000 mm, dosadzovacia nádrž 3000 x 3000 mm, biologický filter priemeru 6900 mm, kalové  
   polia  8500 x 3000 mm,   čerpacia  stanica,   chlórovacia  nádrž,  vnútroareálová  kanalizácia,  
   spevnené plochy, NN prípojka a oplotenie, 
   murovaná stavba bez súp. č. - zariadenie k čistiarni odpadových vôd postavená na pozemku  
   registra C KN parcelné číslo 3268/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2  

príslušenstvo: hlavný zberač splaškovej kanalizácie z kameninového potrubia priemeru DN 150 
- 300 mm a prípojné potrubie k jednotlivým objektom A,B,C,D,E,F,G (7 ks) z kameninového 
potrubia DN 150 - 250 mm a 36 ks kanalizačných šácht. (Trajektória potrubia je vedená 
parcelami: KN-C 105, 115, 385/3, 385/7,  386/1, 386/3, 386/7, 101/2,  94, 93, 92/1, 90/1, 400/7, 
400/8, 3268/5, 3268/6) 

     spoluvlastnícky podiel 1/1 
    ťarchy: bez zápisu 

A.2.     prevod  vlastníctva   projektovej   dokumentácie   na   rekonštrukciu  ČOV  Tatranská  Lesná  
           „STAVEBNÉ  A  TECHNOLOGICKÉ ÚPRAVY NA VODNEJ STAVBE MECHANICKO-  
           BIOLOGICKEJ ČOV“,  ktorú  vypracovala  spoločnosť  W-Control,  s. r. o.,  za  podmienky,  
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           že  predávajúci  súhlasí  so  zmenou stavebníka v stavebnom konaní,  v  ktorom  bolo  vydané  
           stavebné povolenie na rekonštrukciu ČOV, 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 2,00 (pri cene 1,00 € za stavby a 1,00 € za 
projektovú dokumentáciu), ktoré zveruje do správy Školy v prírode Detský raj v Tatranskej 
Lesnej, Tatranská Lesná 7, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 00186759. 

Hlasovanie:                za: 51  proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 8          
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 28B – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru  majetku a investícií Úradu PSK, predkladá 
návrh kúpy pozemku na účel majetkovoprávneho vysporiadania stavby rekonštrukcie 
a rozšírenia cesty III. triedy Lipany – Lúčka za cenu 15,54 €/m2 vo výške znaleckého posudku. 
Po odkúpení bude stavba  realizovaná SÚC PSK a následne odovzdaná aj s pozemkom do jej 
správy.  
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 vedeného na LV č. 3998, k. ú. Lipany, a to: 

- parcela registra CKN č. 1254/3, trvalý trávny porast o výmere 283 m2,  
- parcela registra CKN č. 1254/4, trvalý trávny porast o výmere 79 m2, 
- parcela registra CKN č. 1254/7, trvalý trávny porast o výmere 64 m2, 
- parcela registra CKN č. 1254/8, trvalý trávny porast o výmere 75 m2, 
- parcela registra CKN č. 1263/45, vodná plocha o výmere 62 m2, 
- parcela registra CKN č. 1263/46, vodná plocha o výmere 3 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/20, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 61 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/21, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 105 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 93 m2, 
- parcela registra CKN č. 1458/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, 

ťarchy: podľa LV 
z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
2. Liščinský Ján (USA) – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 660/10560, 
3. Liščinský Július – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 352/10560, 
4. Liščinský Ján (USA) – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 330/10560, 
5. Liščinský Július – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 220/10560, 
8. Miko Milan, 010 01 Žilina, v podiele 748/84480, 
11. Tomčíková Mária – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 1500/10560, 
14. Leško Vincent – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 285/10560, 
15. Lešková Anna – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 285/10560, 
16. Huba Juraj – v správe Slovenského pozemkového fondu v podiele 195/10560,  
17. Hubová Františka – v  správe  Slovenského  pozemkového fondu v podiele 195/10560 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
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samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 5 184,20 €  (pri cene 
15,54 €/m2). 
Hlasovanie:                za: 52  proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 7          
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 28C, 28D – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – 
kúpa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru  majetku a investícií Úradu PSK, 
spoločne predstavila body 28C a 28D týkajúce sa investičnej akcie Poloniny trail. Začína sa 
majetkovoprávne vysporiadanie s najväčšími hráčmi v lokalitách, teda  s najväčšími vlastníkmi 
pozemkov. Je to Slovenský pozemkový fond a Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, ktorý je 
tiež štátnym podnikom a môže svoj majetok bezplatne previesť PSK, ak ide o verejnoprospešnú 
stavbu. Navrhuje zastupiteľstvu schváliť nadobudnutie pozemkov na účel realizácie 
investičného zámeru. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie k bodu 28C: 
Zastupiteľstvo  Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e 
bezodplatný prevod pozemkov 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 v rámci pripravovaného projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ 

a) v k. ú. Stakčín, a to: 

• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1852/6, ostatná plocha o výmere 21 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1915/6, ostatná plocha o výmere 241 m2  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 1028, ostatná plocha o výmere 14 039 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1850/5, ostatná plocha o výmere 32 m2  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 1029, ostatná plocha o výmere 13 323 m2  
 
pôvodné parcely sú zapísané na LV č. 1495, k. ú. Stakčín a odčlenené geometrickým plánom 
č. 46123628-51/2020 zo dňa 7.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 
325/2, 960 01 Zvolen, IČO: 46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, 
katastrálnym odborom dňa 11.02.2021 pod číslom G1-25/2021 

 
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1634/3, zastavaná plocha o výmere 4858 m2  

odčlenenej  od  pôvodnej  parcely  registra  E KN  č. 969, ostatná plocha o výmere 1478 m2  

a parcely registra E KN č. 980, ostatná plocha o výmere 49 730 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1881/5, zastavaná plocha o výmere 8609 m2  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 980, ostatná plocha o výmere 49 730 m2 

 

pôvodné parcely sú zapísané na LV č. 1495, k. ú. Stakčín a odčlenené geometrickým plánom 
č. 46123628-53/2020 zo dňa 14.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 
325/2, 960 01 Zvolen, IČO: 46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, 
katastrálnym odborom dňa 12.02.2021 pod číslom G1-33/2021 

 
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1029/32, ostatná plocha o výmere 462 m2  
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• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1029/36, ostatná plocha o výmere 688 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1029/37, ostatná plocha o výmere 155 m2  

odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN č. 958, ostatná plocha o výmere 23 180 m2, 
zapísanej na LV č. 1495, k. ú. Stakčín a odčlenené geometrickým plánom č. 46123628-
52/2020 zo dňa 11.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 325/2, 960 
01 Zvolen, IČO: 46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, katastrálnym 
odborom dňa 10.02.2021 pod číslom G1-19/2021 

 

ťarchy: bez zápisu 
 
b) v k. ú. Stariná nad Cirochou, a to: 

• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 131/4, ostatná plocha o výmere 103 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 171/4, zastavaná plocha o výmere 16 m2  
• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 172/4, zastavaná plocha o výmere 2012 m2  

odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN č. 2201, ostatná plocha o výmere 14047 m2, 
zapísanej na LV č. 404, k. ú. Stariná nad Cirochou a odčlenené geometrickým plánom č. 
46123628-54/2020 zo dňa 13.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 
325/2, 960 01 Zvolen, IČO: 46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, 
katastrálnym odborom dňa 12.02.2021 pod číslom G1-34/2021 

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

Hlasovanie:                za: 52  proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovalo: 7          
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie k bodu 28D: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e  
bezodplatný prevod pozemkov z výlučného vlastníctva - SR – Lesopoľnohospodársky 
majetok Ulič, š. p., Ulič 96, 067 67 Ulič, IČO: 492531, v zmysle § 34 ods. 9 a ods. 13 zákona 
č. 330/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v rámci pripravovaného projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail“ v k. ú. Stakčín, a to: 

• novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 1912/7, ostatná plocha o výmere 1001 m2,  
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 737, lesný pozemok o výmere 112920 m2,  
zapísanej na LV 1961, k. ú. Stakčín, geometrickým plánom č. 46123628-51/2020 zo dňa 
7.12.2020 vyhotoveným GroReal, spol. s.r.o., T. G. Masaryka 325/2, 960 01 Zvolen, IČO: 
46 123 628, úradne overeným Okresným úradom Snina, katastrálnym odborom dňa 
11.02.2021 pod číslom G1-25/2021 

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

Hlasovanie:                za: 52  proti: 0    zdržalo sa:0  nehlasovalo: 7          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 29 – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:  JUDr. 
Budziňáková, MBA, vedúca odboru  majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh 
prevodu spôsobom obchodnej verejnej súťaže. Ide o budovu Strednej odbornej školy drevárskej 
v katastrálnom území Ľubotice, ktorá je toho času prázdna. Je to veľmi veľký objekt, 
momentálne nepoužiteľný pre potreby PSK. Na budovu dal PSK vypracovať znalecký posudok. 
V objekte sa nachádzajú nájomcovia, jedným z najväčších je SOFYC Clinic. Neustále sú s ním   
nezrovnalosti vo fakturácii a vyúčtovaní  faktúr, pretože nechce uznávať fakturované čiastky 
PSK. Náklady na údržbu tejto budovy, temperovanie a ochranu budovy sú pomerne vysoké. 
Počas vianočných sviatkov tam boli vlámania. Je problém so strážením tejto budovy. 
Navrhovaný predaj je za cenu minimálne vo výške 3,6 mil. eur  podľa ceny znaleckého 
posudku. Nový vlastník vstúpi do práv prenajímateľa, čiže právo povinnosti PSK z platných 
uzavretých nájomných zmlúv sa nebude meniť. SOFYC Clinic bola o predaji informovaná. 
Budova im bola ponúknutá ešte v lete, pravdepodobne bude pre nich priveľká, aj keď vyslovene 
nezamietli možnosť, že by sa uchádzali o jej kúpu v tejto súťaži. 
Diskusia:  
Poslanec Benko sa spýtal, či je dobré v prípade verejnej obchodnej súťaže vypracovanie 
znaleckého posudku, tak verejne. To znamená, vieme odhadnúť, koľko tá budova stojí. 
Rozumel by tomu pri priamom predaji. Ale keď je verejná obchodná súťaž a prihlási sa jeden 
uchádzač, tak už vie, aký je znalecký posudok, čiže aká je stanovená cena tejto budovy. JUDr. 
Budziňáková, MBA, je trochu zaskočená, pretože to je vždy minimálna cena a netrúfa si 
povedať, koľko by táto budova stála. Ak by sme posudok nemali a odhadli by sme jej cenu na 
2 - 2,5 mil. eur, išli by sme s ňou do súťaže a našiel by sa kupec, tak možno by sme pripravili 
PSK o 1 mil. eur.  PSK potrebuje naozaj poznať reálnu trhovú hodnotu svojho majetku. 
Zaväzujú ho k tomu predpisy o účtovníctve. Jeho účtovná evidencia má dávať pravdivý obraz 
o hodnote majetku PSK. Takže nevie, či za nejaké zostatkové alebo obstarávacie ceny by išiel 
do súťaže. Podľa slov poslanca Slovíka je to  štandardný postup pri takýchto verejných 
obchodných súťažiach, lebo bez znaleckého posudku sa nikam neposunie. Myslí si, že odbor 
postupoval správne. Poslanec Gašper potvrdil, že je to určite správny postup už len kvôli tomu, 
aby nedošlo k akémukoľvek podozreniu predaja majetku pod cenu. Jednoducho v čase 
vypísania súťaže je cena určená súdnym znalcom. Je to absolútne korektný prístup. Poslanec 
Pčola potvrdil slová vedúcej odboru majetku a investícií. Vychádza sa zo znaleckého posudku 
a vždy to tak bolo. Je to tá minimálna cena, takto je svojím spôsobom chránený PSK a nakoniec 
aj poslanci, ktorí hlasujú o prevodom. Majú tak reálnu predstavu o cene nehnuteľnosti. Súťaž 
ukáže, do akej miery je daná nehnuteľnosť zaujímavá, atraktívna a darmo, že v tej súťaži sa 
môže potom cena dvihnúť. Tá minimálnu cena je stanovená a jasná pre všetkých. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s §11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade §16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK platnom znení 
 A. 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 zapísaného na LV č. 1226,        

k. ú Ľubotice, obec Ľubotice, okres Prešov, a to: 
 pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 2836, ostatná plocha o výmere 2188 m2 
 -     parcelné číslo 2837, ostatná plocha o výmere 190 m²  
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 -     parcelné číslo 2838, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3098 m²  
 stavby: 

- druh stavby – prevádzková budova na pozemku registra C KN parcelné číslo 2838, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3098 m² 
s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektroprípojka, plynová 
prípojka, spevnené plochy – chodníky na parcele C KN 2836 a vonkajšie schody na parcele 
registra C KN 2840/2 

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. 235/2020 zo 
dňa 23. 12. 2020, vyhotoveným znalcom Ing. Peter Turek, Levoča a Ing. Stanislav Čurilla, 
Spišská Nová Ves, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 3.675 198,05 €, z toho stavby 
3.401 254,46 €, vonkajšie úpravy (príslušenstvo) 26.537,91 € a pozemky 247.405,68 € pri 
jednotkovej cene pozemkov 45,18 €/m². 

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, t. j. 3.675 198,05 €,   
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 
c) lehota splatnosti doplatku 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, 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), 

g) akceptácia existencie nájomných vzťahov k predávaným nehnuteľnostiam. 
6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
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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 – Stredná priemyselná škola drevárska, budova 
a pozemky v k. ú. Ľubotice – 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, (obsah 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 zložil 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, (obsah 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 s Mgr. Katarínou Imrichovou, vedúcou oddelenia 



45 
 

správy budov Prešovského samosprávneho kraja (tel.: +51 70 81 347; e-mail: 
katarina.imrichova@vucpo.sk.            

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
Hlasovanie:                za: 54  proti: 0    zdržalo sa:0  nehlasovalo: 5          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 30 – Návrh na prijatie uznesenia o neupotrebiteľnosti 
majetku a schválenie fyzickej likvidácie neupotrebiteľného 
hnuteľného a nehnuteľného majetku: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca 
odboru  majetku a investícií Úradu PSK, predkladá tento návrh v súvislosti s vykonanými 
inventarizáciami ku koncu roka a vyradením najmä hnuteľného majetku, ktorý už neslúži 
svojmu účelu a tiež v súvislosti s realizáciou Catching-up komponentom školy, kde by sa mali 
vyradiť z majetku objekty, ktoré by mali byť v rámci realizácie zbúrané. Sú to objekty 
v Prešove na ul. Ľ. Podjavorinskej a v Kežmarku na ul. Kušnierska brána. Keď by sa náhodou 
projekty nerealizovali, búrať sa nebudú.   
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 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 7 a § 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: 

• Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22 v Prešove, vedený na LV č. 12693, parcelné číslo KN - C 
14803/2, súpisné číslo 11743 (lakovňa), k. ú. Prešov 

• Stredná odborná škola agropotravinárska a technická, Kušnierska brána 2, Kežmarok, vedený 
na LV č. 1994, parcelné číslo 3722/4, súpisné číslo 4219 (garáž) a majetok na parcelnom čísle 
3722/2 bez súpisného čísla (športové ihrisko), k. ú. Kežmarok 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV č. 1186, parcelné číslo KN-C 174/3, súpisné číslo 4298 
(chata montovaná), k. ú. Stráže pod Tatrami 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV č. 1186, parcelné číslo KN-C 174/5, (tenisový dvorec), 
k. ú. Stráže pod Tatrami 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV č. 1186, parcelné číslo KN-C 174/14, (vrátnica), k. ú. 
Stráže pod Tatrami 

• SÚC PSK, oblasť Poprad, vedený na LV č. 6727, parcelné číslo KN-C 2341, (prístrešok 
čerpadla benkaloru), k. ú. Levoča 

• SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa, na LV  č. 1258, k. ú. Stará Ľubovňa, parcelné číslo KN-C 
802/15, súpisné číslo 1829 (sklad soli)  

      a hnuteľný majetok Prešovského samosprávneho kraja v správe: 

• SÚC PSK podľa zoznamu v bode B tohto uznesenia 

je pre Prešovský samosprávny kraj neupotrebiteľným majetkom 
 

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

Názov umiestnenia 
 

Inventárne 
číslo 

Názov 
majetku 

Súp. č./ 
parc. č. 

Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena € 

Účtovná 
ZC € 

Spojená škola,   
     Ľ. Podjavorinskej 

22, Prešov 

 
2 500305 

objekt 
lakovňa 

 

11743/ 
KN-C 

14803/2 

 
31.01.1999 

 
18 098,35  

 
0,00  

SOŠ agrop. 
a technická,  
Kežmarok 

 
 

1/812/2 

 
 

garáž 
 

4219/ 
KN-C 3722/4 

 
 

01.09.2011 

 
 

982,87  

 
 

0,00  

 
SOŠ agrop. 
a technická, 
Kežmarok 

 

 
 
 

2823/2 

 
stavba 

športové 
ihrisko 

 
bez s. č./ 

KN-C 3722/2 
 

 
 

 
 

01.09.2011 

 
 

1 754,63  

 
 

0,00  

SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

181200001 objekt chata 
montovaná 

4298/ 
KN-C 
174/3 

 

01.01.1967 15 174,87 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

181100024 tenisový 
dvorec 

bez s. č./ 
KN-C 
174/5 

 

31.10.2002 2 916,03 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

181200039 vrátnica bez s. č./ 
KN-C 
174/14 

31.10.2002 1 556,64 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

811064075 prístrešok 
čerpadla 

bez s. č./ 
KN-C 
2341 

01.10.2003 5 494,65 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť  

Stará Ľubovňa 

L20/OSC  sklad soli 1829/ 
KN-C 
802/15 

31.12.1999 29 930,49 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Bardejov 

4197/VI sypač 
vozoviek 

- 27.05.1987 55 870,81 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Prešov 

162-533-6 sypač 
vozoviek 

- 06.06.1986 47 469,49 0,00 

SÚC PSK,  
oblasť Svidník 

S50631 rádiostanice - 31.10.2002 49 462,42 000 
 

SÚC PSK,  
oblasť Vranov n/T 

V6445014 sypač 
vozoviek 

- 25.11.1983 70 057,23 0,00 

 

Hlasovanie:                za: 53  proti: 0    zdržalo sa:0  nehlasovalo: 6          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

 
K bodu 31 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 k žiadosti o NFP s názvom „Náhrada 
zastaraného spaľovacieho zariadenia v budove DSS Brezovička“: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru  majetku a investícií Úradu PSK, uviedla, že 
v DSS Brezovička sa v súčasnosti realizuje projekt náhrady starého spaľovacieho zariadenia, 
s ktorým vznikli práce naviac uvedené v dôvodovej správe od dodávateľa stavebných prác. 
Čiastočne vznikli z chýb alebo nepresných metrov v projektovej dokumentácii a to na 
rozvodoch vody  spolu v sume 844 eur s DPH, na rozvodoch ústredného vykurovania  v sume 
403 eur. V súvislosti s dočasným prepojením kúrenia, aby mohlo byť zariadenie vykurované, 
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vznikli náklady vo výške 139 eur, ktoré neboli súčasťou rozpočtu. Práce naviac spolu 
predstavujú 1 388,02 eur. Napriek uvedenému sa celkový náklad na realizáciu 
projektu navyšovať nebude. Keďže v schválenom uznesení sa hovorí len o financovaní 
neoprávnených výdavkov projektu požiadala zastupiteľstvo  o doplnenie a schválenie zmeny 
so zahrnutím aj nadlimitných výdavkov projektu vo výške, teda nie presne 66 000 eur, lebo 
toľko sa ani čerpať nebude, ale maximálne 66 tisíc eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 197/2019 zo dňa 8. 4. 2019 nasledovne: 
pôvodné znenie bodu e):  
e) financovanie neoprávnených výdavkov projektu vo výške 66 000 eur z rozpočtu 

Prešovského samosprávneho kraja. 
sa nahrádza novým znením bodu e): 
e) financovanie neoprávnených aj nadlimitných výdavkov projektu spolu v maximálnej výške 

66 000 eur z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                za: 51  proti: 0    zdržalo sa:0  nehlasovalo: 8          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 32A – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“: Ing. Benes, 
generálny riaditeľ ARR PSK, predkladá návrh na dofinancovanie vnútorného vybavenia v 
celkovom objeme 3 954 eur vrátane DPH. Ide o navýšenie ceny od dodávateľa traktora na 
praktickú výučbu, nakoľko predpokladaná hodnota zákazky a samotné verejné obstarávanie 
prebehli asi pred dvoma rokmi a odvtedy došlo k navýšeniu cien. Toto je výsledná suma tohto 
vnútorného zariadenia. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy, Kollárova 10 na praktickom vyučovaní“ – vnútorné vybavenie v celkovom 
objeme 3 954,00 eur vrátane DPH. 
Hlasovanie:                za: 53  proti: 0    zdržalo sa:0  nehlasovalo: 6          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 32B – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní“: Ing. Benes, generálny 
riaditeľ ARR PSK, uviedol, že v tomto prípade ide o bežné výdaje a dofinancovanie v depozite 
finančného manažéra v objeme 3 155 eur. Osobne si myslí, že to asi nepatrí do zastupiteľstva,  
ale riaditeľ Úradu PSK chcel mať tieto výdaje schválené zastupiteľstvom.    
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na 
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praktickom vyučovaní“ – bežné výdavky na pozíciu finančného manažéra v objeme 3 155,20 
eur vrátane DPH. 
Hlasovanie:                za: 51  proti: 0    zdržalo sa:0  nehlasovalo: 8          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

K bodu 33 – Informatívna správa o ukončení realizácie projektu 
"Zníženie energetickej  náročnosti budovy SOŠ Svit“: Ing. Benes, 
generálny riaditeľ ARR PSK, pripomenul, že po dlhej strastiplnej ceste konečne koncom roka 
úspešne prebehla kolaudácia rekonštrukcie budovy Strednej odbornej školy vo Svite. V 
podstate na záver sa udiali nasledovné veci. Stavebné práce mali byť ukončené do 31. 10. 2020. 
Boli prebraté všetky stavebné práce okrem stavebných prác na zadnom vchode, tieto neboli 
ukončené  k 31. 10. 2020. Sú v hodnote 5 847 eur  a zo strany dodávateľa boli dobropisované, 
čiže nebudú zúčtované v rámci oprávnených nákladov v rámci tohto projektu. Keďže boli 
vyhotovené v priebehu novembra, budú realizované z nadlimitných výdavkov schválených 
zastupiteľstvom v dvoch dodatkoch. K týmto dodatkom uviedol, že neboli vyčerpané všetky 
finančné prostriedky.  Bola úspora približne 50 000 eur resp. nerealizované práce, čiže aj keď 
tých 5 847 eur bude financovaných z týchto nadlimitných výdavkov, nie je nutné schváliť ďalší 
finančný rámec, lebo nerealizované práce boli približne v objeme 50 tisíc eur. 
Diskusia:  
Poslankyňa Schlosserová poďakovala Ing. Benesovi. Poslanci za okres Poprad tam vlastne 
boli ako pomoc pre PSK. Aj keď sa veľmi vytrápili, je veľmi rada, že našli spoločnú reč a cestu 
a že je už skutočne po tomto šialenom období.  
Predseda PSK Majerský 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   
informatívnu správu o ukončení realizácie projektu „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy SOŠ Svit“. 
Hlasovanie:          za: 53  proti: 0    zdržalo sa: 2 nehlasovali: 3          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Následne si prítomní uctili minútou ticha pamiatku zosnulého MUDr. A. Havrillu, bývalého 
poslanca PSK za okres Bardejov, ako spomienku a vďaku za všetko čo vykonal v rámci svojho 
regiónu, PSK aj medicíny.  
 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Damankošom v bode 17: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   u k l a d á   riaditeľovi Úradu PSK 
zabezpečiť spracovanie harmonogramu predkladania materiálov PSK na rokovanie 
zastupiteľstva, ktoré súvisia s prípravou dokumentácie a následného čerpania finančných 
prostriedkov z nasledujúcich zdrojov: PHSR, Catching-up Regions, Integrovaná územná 
stratégia PSK, Kohézna politika, Partnerská dohoda, Plán obnovy PSK.  
Termín: marec 2021                                           Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK 
Hlasovanie:          za: 56  proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 3          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Vookom v bode 5: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje zriadenie bytovej komisie 
a koncepcie pre začatie riešenia možnej výstavby nájomných a sociálnych bytov v PSK.   
Hlasovanie:          za: 27  proti: 1    zdržalo sa: 26 nehlasovalo: 5          
Návrh na uznesenie nebol schválený. 
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K bodu 34 - Rôzne: 
A/  Nevyhnutnosť dobudovania rýchlostnej komunikácie R4 v úseku Prešov 
– štátna hranica Svidník re rozvoj severovýchodného Slovenska: Predseda 
PSK Majerský uviedol, že tento obchvat resp. druhá etapa obchvatu Prešova aj ďalších 8 etáp 
až po hranicu s Poľskom viazne, a preto predkladá podporné uznesenie na podporu občianskeho  
združenia. Verí, že sa pridajú aj ďalší. Požiadal poslancov NR SR, je jedno či sú z vládnej 
koalície alebo z opozície, že tu nejde o politiku, ale aby pre ľudí žijúcich v najviac zaostalých 
regiónoch, resp. kraji s najnižším HDP na obyvateľa a najnižšou mzdou, konečne prišlo to, čo 
môže naštartovať kraj a je to v prvom rade infraštruktúra, teda pre PSK sú to predovšetkým 
cesty. Spomenul výstavbu cesty Via Carpatia, ktorá má spojiť sever a juh východnej Európy 
a tiež množstvo kamiónov smerujúcich z Poľska do Maďarska. Aby nevznikali rôzne problémy 
pri výstavbe tejto cesty, požiadal starostov obcí z dotknutých častí o podpis tejto petície, aby 
spoločne všetci pomohli rozvoju kraja, lebo naozaj môžeme zažiť medzinárodnú blamáž. 
Poliaci a Maďari stavajú a na Slovensku sa rozmýšľa, čo povie útvar hodnoty za peniaze a či 
sa majú stavať dva, jeden alebo štyri profily a teraz alebo až o dva roky. Infraštruktúra a cestná 
infraštruktúra je bytostne dôležitá pre rozvoj kraja, preto verí, že predložené uznesenie sa 
stretne s pochopením. 
Diskusia:  
Poslanec Jánošík podporuje predsedu PSK, ale možno by dal trošku vyšší dôraz na uznesenie, 
nielen vlažné konštatovanie, aby sa v tom pokračovalo. Možno by bola potrebná iná formulácia 
uznesenie, nielen že poslanci sa pripájajú k petícii a konštatovať, že práce sú rozpracované 
a poslanci sa pripájajú, aby sa v nich pokračovalo. Nehovorí o prepracovaní uznesenia, ale 
zastupiteľstvo sa môže tomu častejšie venovať. V Bratislave sú roky spokojní, že na východe 
sa pomalšie postupuje, sú radi, že sa tu niečo nepodarí pre nedostatok peňazí. Vyzýva všetkých, 
aby sa týmto zastupiteľstvo zaoberalo a ráznejšie postupovalo v budúcnosti. Poslanec Dupkala 
súhlasí s tým, čo povedal predseda PSK. Upozornil ho na to, že v predchádzajúcom bode rôzne 
boli dva návrhy na uznesenie ale bez možnosti prihlásiť sa do diskusie. Tiež zaslal mailom svoj 
poslanecký návrh. Predseda PSK Majerský dá ňom hlasovať hneď po skončení tohto bodu. 
Poslankyňa Turčanová dodala, že prítomní sa nemusia vzájomne presviedčať o dôležitosti 
výstavby rýchlostnej cesty R4 pre náš región. Bolo tu už nespočetne veľa petícií. Sama 
v minulom volebnom období odovzdávala petíciu vtedajšiemu premiérovi, ministrovi dopravy 
aj prezidentovi. Petíciu vtedy podpísali aj všetci obyvatelia dotknutých obcí vrátane starostov 
a primátorov. Mrzí ju, že sa rozbehla prvá etapa, ktorá má zastať niekde na Šidlovci v Prešove 
a nemá nasledovať ďalšia. Tým pádom nikto z toho nebude mať efekt nikto. Via Carpatia je 
cesta medzinárodného významu smerujúca z Poľska do Maďarska a je hanbou Slovenska baviť 
sa o nejakom dvojpruhu a pod. Slovo by mali dostať aj všetci starostovia, ktorí na svojom území 
zažívajú denne premávku množstva kamiónov, žiaľ aj s prípadmi zbytočných obetí. Spomenula 
obec Lipníky, ktorá s týmto veľmi bojovala. Výstavba prvej etapy a možno aj druhú po 
Kapušany nebude postačujúce, lebo naozaj je potrebná celá rýchlostná cesta. Keďže ju 
kontaktovali autori petície z občianskeho združenia Náš Prešov, požiadala predsedu PSK 
o stretnutie a prípravu spoločného vyhlásenia. Predseda PSK Majerský už dal túto úloh 
riaditeľovi kancelárie predsedu. Verí, že to dotiahnu formálne a realizačne až do konca. Ale je 
na to potrebné aj ministerstvo dopravy a ministerstvo financií. Poslanec Damankoš je trochu 
v rozpakoch, pretože my sme predsa samospráva a petície sú skôr otázkou občianskej iniciatívy. 
Išiel by možno ďalej. Podpora zastupiteľstva je jedna vec, ale zastupiteľstvo by mohlo žiadať 
ministerstvo dopravy o vysvetlenie problému, prečo sa tie veci vôbec neposúvajú ďalej, lebo 
našou úlohou predsa nie je debatovať s nejakým útvarom, ale žiadať od príslušných 
zodpovedných orgánov, prečo sa v tom nepokračuje tempom, akým by bolo vhodné. 
Jednoznačne je za predložené uznesenie, myslí si, že sa vyriešia mnohé problémy okresov 
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severovýchodného Slovenska, ale malo by ešte obsahovať, že Zastupiteľstvo PSK požaduje 
vysvetlenie a plán realizácie R4. Poslankyňa Turčanová poznamenala, že petícia nie je nástroj 
na prácu samosprávy, ale je to už akt zúfalstva, keď už naozaj poslanci a primátori podpisujú 
petíciu a situácia sa dlhé roky nerieši. My sme začali, všetci sa potešili, prepadli sme eufórii, 
keď sme klopali na základný kameň. Začala sa prvá etapa a všetci sme vtedy verili, že to bude 
pokračovať. Všetci sme písali na ministerstvo dopravy a žiadali vysvetlenia. Osobne má 
dohodnutý videohovor a pripravené otázky pre ministra dopravy, keďže sa nechcel stretnúť 
osobne vzhľadom na pandémiu. Tento stav sa rieši aj iným spôsobom, petícia má byť naozaj 
len podporná. Podpredseda PSK J. Lukáč osobne som rozprával s ministrom dopravy. Vie, v 
akom štádiu je rozpracovanosť R4 mimo úseku Prešov. Prešov 1 sa stavia, Prešov 2 pôjde do 
súťaže. Zo všetkých úsekov je pripravený jedine úsek Radoma – Rakovčík, ktorý by mohol ísť 
do súťaže v roku 2023. Všetky ostatné úseky sú v rozpracovanosti nula. Situácia je vážna. 
Príprava takého úseku trvá  5 – 7 rokov. Keď sa pýtal na dôvody, dostal odpoveď, že doteraz 
nebola politická vôľa. Za posledných 9 rokov nebola politická vôľa čokoľvek robiť na R4. Nová 
vláda má záujem budovať R4, ale nebude to skôr ako o päť rokov pri  niektorých úsekoch, 
jednoducho je to tak. Osobne veľmi podporuje výstavbu R4, je ochotný kedykoľvek podpísať 
aj petíciu. Rovnako sa v tomto duchu vyjadril aj minister dopravy. Je treba povedať si pravdu 
povedali pravdu kto, ako a kedy podporoval výstavbu R4. Poslanec Vook sa vyjadril za okres 
Svidník. Zástupcovia regiónu už v roku 2010 – 2011 odovzdali petíciu na dostavbu R4 
ministerstvu dopravy s vyzbieranými vyše 15 000 podpismi. Boli v tom angažovaní starostovia, 
primátori, poslanci. Každý z nás je za dokončenie R4. Pripomenul Šarišský Štiavnik, kde sa 
každý rok opravuje cesta. Odozva prišla až v roku 2015, keď konečne z troch variantov schválili 
iba jeden. to je ten červený čo je chvála pánu Bohu že už aspoň na tom variante sa dohodli. 
Každá vláda hovorí o tom, že chce robiť R4 lebo na východe, konkrétne  na severovýchode 
Slovenska. Je to najlepšia téma, keďže táto rýchlostná komunikácia tu veľmi chýba. Možno by 
bolo dobré na zvážiť slová poslankyne Turčanovej, prečo od podania petície v rokoch 2010 - 
2011 prišlo vyjadrenie až v roku 2015, keď bol schválený jediný červený variant a odvtedy sa 
neriešilo nič. Prešlo už niekoľko rokov, každé voľby prinášajú len budovanie R4 a nikde sme 
sa doteraz nepohli. Poslanci PSK a PSK by sa mal vyjadriť aj k zničenej ceste v Šarišskom 
Štiavniku, hoci nie je v správe PSK ale SSC, lebo ťažko sa vysvetľuje ľuďom, že PSK s tým 
nič nemôže urobiť. Samozrejme, že podporuje predložené uznesenie, len chcel pripomenúť, že 
starostovia, primátori, poslanci už na takejto petícií pracujú od roku 2010, ale doteraz sa nič 
nevyriešilo. Poslanec Pilip pripomenul podpredsedovi PSK, že to nie je iba 9 rokov, ale dlhšie 
obdobie. S hanbou musí povedať, že z tohto regiónu bol minister dopravy Prokopovič 
z bývalého SDKÚ a neurobil pre to nič. Potom to bol Figeľ a pre túto cestu tiež neurobil nič. 
Pred pár rokmi bola cesta I. triedy kompletne zrekonštruovaná cez Šarišský Štiavnik, dnes sa 
treba prísť pozrieť, ako vyzerá. Za chvíľu bude úplne uzavretá, lebo nebude po čom prejsť. Až 
potom budú nútení hradní páni z Bratislavy prísť sa pozrieť, ako je súrne potrebná R4. Kvituje 
iniciatívu predsedu PSK, treba tú akciu rozbehnúť a dotiahnuť do úspešného konca. V tomto 
boji budú nápomocní aj poslanci za okres Svidník. Podpredseda PSK J. Lukáč súhlasí so 
všetkým, čo povedal predrečník. Hovorí o deviatich rokoch preto, že VIA Carpatiu podpisoval 
minister Figeľ ešte za Radičovej vlády.  
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 v znení neskorších predpisov  
A /  k o n š t a t u j e ,   
že pre rozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnutné dobudovanie  rýchlostnej 
komunikácie R4 s napojením na diaľnicu D1 
B/   o d p o r ú č a  
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pokračovať v podpore realizácie stavby rýchlostnej komunikácie R4 na území Prešovského 
samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:          za: 55  proti: 0    zdržalo sa: 0 nehlasovali: 2          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie predložený poslancom Dupkalom:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zmenu názvu 
Šarišskej galérie v Prešove na Krajská galéria v Prešove. Zmena názvu nadobudne 
právoplatnosť a účinnosť dňom ukončenia projektu rekonštrukcie s názvom 
„Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii v Prešove“, to 
znamená, dňom správoplatnenia kolaudačného rozhodnutia k predmetnej stavbe. 
Hlasovanie:          za: 43  proti: 0    zdržalo sa: 10 nehlasovalo: 6          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
B/ Návrh na odvolanie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska 
v Bardejove: Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu predmetný návrh 
s dôvodovou správou a správou z kontroly NKÚ SR. 
Diskusia: 
Poslanec Gašper uviedol, že Zastupiteľstvo PSK v minulosti odvolávalo viacerých riaditeľov 
rozličných inštitúcií kvôli pochybeniam, nie je na tom nič zlé. Ak niekto robí chyby, musí niesť 
aj zodpovednosť a následky. Je prinajmenšom zaujímavé, prečo tento bod dostali poslanci 60 
minút pred oficiálnym začiatkom zasadnutia zastupiteľstva. Je to veľmi nekorektný postup, 
pretože poradné orgány Zastupiteľstva PSK majú každý materiál prejsť, vyjadriť sa k nemu a 
Zastupiteľstvo PSK má dostať stanovisko. Nič také sa neudialo. NKÚ zistil nálezy, ktoré sa 
nejakým spôsobom nedajú bagatelizovať, sú vážne a treba sa nimi zaoberať. Ak boli tieto 
zistenia urobené v roku 2020 a sú také urgentné, prečo sa nimi nezaoberali zastupiteľstvo 
v decembri, ale až teraz vo februári? A prečo až hodinu pred zasadnutím Zastupiteľstva PSK? 
Keď zastupiteľstvo schválilo program rokovania aj s týmto bodom, bol by rád, aby si poslanci 
zvážili a zodpovedali otázku, či takýto postup predsedu a úradu nie je prejavom určitej 
arogancie voči zastupiteľstvu a poslancom, keď takýto vážny materiál dostanú hodinu pred 
zasadnutím bez toho, aby prešiel komisiami a bez toho, aby sa dotknutý riaditeľ mohol k týmto 
veciam vyjadriť normálne na oficiálnej platforme pred zástupcami výborov resp. komisií. 
Osobne nebude hlasovať za odvolanie riaditeľa nie kvôli jeho pochybeniam ale preto, že takýto 
zvolený postup veľmi pripomína predchádzajúce volebné obdobia a osobne mu nie je jedno, že 
takýmto spôsobom sa vedenie úradu a predseda stavia voči poslancom. Požiadal poslancov, aby 
zvážili svoje hlasovanie. Možno by bolo veľmi zaujímavé aj vyjadrenie poslanca Bochňu, keď 
doteraz nedostal možnosť vyjadriť sa, aby vysvetlil zastupiteľstvu, čo sa vlastne dialo, lebo 
chýba tu pohľad druhej strany. Predseda PSK Majerský dal šancu vyjadriť sa poslancovi 
Bochňovi a zároveň riaditeľovi, ale nedvíhal mu telefóny, čiže nemal s ním možnosť 
komunikovať. V piatok sa mu snažil dovolať, no ozval sa mu stále poľský operátor. Berie na 
vedomie, že mal dovolenku, v jej čerpaní nemôže nikomu brániť. To je prvá zásadná vec. Je 
ale čudné, keď riaditeľ nezavolá späť svojmu zriaďovateľovi po ukončení dovolenky. Zatiaľ sa 
mu nestalo, aby mu riaditeľ ktorejkoľvek inštitúcie nezavolal späť v prípade, že nemohol zobrať 
hovor. keď nemohol. Správa z NKÚ bola ukončená 18. 12, 2020 a riaditeľ nebol schopný túto 
správu doručiť, stále sa telefonicky vyhováral, že ešte nie je ukončená a podpísaná. To povedal 
v decembri medzi sviatkami aj v januári. Svedkom je vedúca odboru kultúry. PSK sa ako 
zriaďovateľ musel dožadovať správy z NKÚ cez zákon o slobodnom prístupe k informáciám a   
NKÚ mu túto správu poskytol. Je na zváženie, že samotný riaditeľ nie je schopný túto správu 
doručiť PSK, keď ju od neho žiada. Potom ju predložil na osobnom stretnutí. Minulý týždeň na 
spoločnom stretnutí ho vyzval, aby odstúpil s tým, že stratil jeho dôveru ako riaditeľ 
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Hornošarišského osvetového strediska v Bardejove aj na základe zistení z NKÚ. To nie je 
arogancia. Poslanci bežne predkladajú poslanecké návrhy závažného charakteru priamo na 
zastupiteľstve bez prerokovania v komisiách a v iných orgánoch, či už je to Rada PSK alebo 
osobné stretnutia. To, že je úrad potom prekvapený a úradníci postavení do pozoru, je 
v poriadku, spravia svoju robotu aj nad rámec toho, čo im určuje úrad. Keď niekto stratí dôveru 
a sú zaznamenané vážne pochybenia zo strany NKÚ, vtedy je to už naozaj na svedomí predsedu 
PSK, aby začal konať. Jedinou možnosťou jeho konania je predloženie návrhu na odvolanie 
riaditeľa. Je už na svedomí poslancov PSK, ako rozhodnú. Zo svojej pozície konal takto. 
Poslanec Bochňa uviedol, že PSK požiadal o správu NKÚ dňa 18. 1. 2021. Má mail zo dňa 
25. 1. 2021, vtedy bol na dovolenke, na ktorej ešte stále je.  Keď ho našiel, dňa 25. 1. 2021 
odpísal, že správu NKÚ dostal len v tlačenej podobe, okamžite ju zoskenuje a pošle. Dňa 27. 
1. 2021 poslal PSK v plnom znení správu NKÚ. V roku 2020 prebehla v organizácii 
Hornošarišské osvetové stredisko tretia hĺbková kontrola za posledné dva roky. Prvé dve, teda 
kontrola PSK a dokonca vládny audit na podnety, skončili bez závažnejších pochybení. 
Protokol s výsledkom kontroly sa mal dostať aj k poslancom PSK, no nedostali ho. Dostali len 
zhrnutie, na základe ktorého majú dnes narýchlo rozhodnúť o jeho odvolaní z funkcie. Je  
právom predsedu PSK predložiť takýto návrh aj hodinu pred zastupiteľstvom. Zaráža ho však 
spôsob, akým sa takéto veci v PSK dejú, no najmä súvislosti nápadne pripomínajúce nie 
predchádzajúce volebné obdobie, ale 50-te roky minulého storočia. Najprv prednesie zistenia 
NKÚ, ktoré majú byť dôvodom jeho odvolania. Z prvých dvoch strán sa nedozviete to  
najpodstatnejšie. Najpodstatnejšie sa dozviete z toho zvyšku, a to je NKÚ len potvrdil, čo on 
zistil v auguste minulého roka a informoval o tom NKÚ, Krajskú prokuratúru a predsedu PSK. 
Na základe zistení vnútorného auditu totiž odhalil neoprávnené platby na účet ekonómky, jej 
rodiny a dvoch súčasných a jednej bývalej zamestnankyne. Boli to zmluvy, ktoré zamestnanci 
robili na mená ľudí, ktorí s organizáciou spolupracovali. Podľa zistení dávali za prácu hotovosť, 
ale samotná zmluva, ktorú dostal na podpis obsahovala čísla účtov ekonómky, jej rodiny, dvoch 
súčasných a jednej bývalej zamestnankyne. O týchto veciach nemal šancu vedieť, pretože 
osveta mala viacero kontrol už predtým a nikto na to neprišiel. Čísla osobných údajov 
ekonómky a jej rodinných príslušníkov sú totiž osobným údajom. Podľa jeho zistení boli 
zmluvy podpisované namiesto dohodárov samotnými zamestnancami organizácie a na podpis 
mu ich dávala ekonómka alebo sekretárka. Nemal pochybnosť o správnosti týchto zmlúv. 
Poslednú takúto zmluvu dostal na podpis od sekretárky v októbri 2020. To už o týchto 
praktikách vedel a túto skutočnosť dal ako podnet na Krajskú prokuratúru v Prešove. Snaha 
predsedu PSK Majerského odvolať ma z funkcie čo najskôr je len dôkazom toho, že som klepol 
po prstoch jeho chránencom, ktorí niekoľko mesiacov vynášali z organizácie čokoľvek, čo by 
ma mohlo diskreditovať. Táto snaha bola evidentná od chvíle, keď od nás odišiel jeho blízky 
priateľ p. Billý, ktorý kandidoval za KDH v predchádzajúcich komunálnych voľbách. Keď som 
prišiel na to, že niekoľko zamestnancov z našej organizácie si roky ulieva peniaze na svoje účty 
a dal podnet na Krajskú prokuratúru v dobrej viere, že konám tak, ako má riaditeľ organizácie 
v takejto situácii konať, hneď som informoval predsedu PSK. A čo urobil predseda PSK? Ešte 
som sa nestihol vrátiť späť domov z Prešova a už bol na svete anonym, ktorý pozliepal všetku 
špinu sveta a informácie z priebežnej správy NKÚ, ktorú mala len ekonómka a tá  mimochodom 
dodnes živo komunikuje s p. Antolíkovou. Všetky priebežné zistenia interpretoval anonym tak, 
aby som vyzeral ako hajzel, ktorý chce všetko hodiť na obyčajných zamestnancov. Tento 
anonym bol použitý dvakrát. Prvýkrát keď ho veľmi podozrivo a ochotne úplne celý zverejnili 
v novinách, čo sa teda nestáva bežne a úplne náhodou si ma práve v ten deň zavolal predseda 
PSK, aby som mu veci vysvetlil. V dobrej viere som za ním išiel a čo urobil predseda PSK? V 
momente ako si sadol do kresla, do miestnosti zavolal p. Billého ako sudcu a kajúcnikov, ktorí 
si preposielali peniaze a nútil ma, aby som sa priznal, že som ich nútil preposielať peniaze a 
mám okamžite podpísať výpoveď. Nepodpísal som ju a tak bol tento anonym použitý druhýkrát. 
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Poslal ho ako podnet na Krajskú prokuratúru, nech sa s Bochňom policajti aspoň trošku pohrajú. 
Podnet na políciu nebol na základe NKÚ ale anonymu. Druhým závažným bodom, ktorý prvá 
strana z protokolu spomína, je správa z roku 2016. Keďže poslanci dostali k nahliadnutiu len 
dve prvé strany, nemajú šancu sa dočítať, že toto verejné obstarávanie robila súkromná firma 
nie Hornošarišské osvetové stredisko. My sa dnes dostávame do finále zvrátenej hry s názvom 
ako odstrániť nepohodlných ľudí, lebo kontrola NKÚ do Hornošarišského osvetového strediska 
neprišla náhodou. Neprišla na jeden podnet, ale rovno na 26 podozrení, ktoré smerovali na jeho 
osobu podľa hesla, keď nevyjde jedno, skúsime niečo iné aspoň päť rokov dozadu, nech si 
chlapec užije. NKÚ strávil rok preverovaním týchto podnetov. Mohol len tušiť, kto podnet 
podal, až kým minulý pondelok nepochopil všetky súvislosti, keď mu riaditeľ Úradu PSK F. 
Novotný spolu s predsedom PSK Majerským po tretíkrát strkali pod nos dohodu o skončení 
pracovného pomeru presne tak, ako sme to počuli od všetkých bývalých zamestnancov úradu, 
ktorí museli odísť, lebo tak sa niekto rozhodol. Výpoveď už bola akože mnou vypísaná so 
všetkými osobnými údajmi s naformulovanou dohodou o skončení pracovného pomeru. Stačilo 
už len podpísať a vraj  mi dajú pokoj, lebo ak nie, bude pokračovať mediálny tlak. Ten  
mediálny tlak je dnes mimochodom na stole. Čo sľúbili, splnili. Otázky Korzára som dostal už 
minulý piatok spolu s výpoveďou, ktorú mi opäť ochotne poslal F. Novotný, už len podpísať, 
zoskenovať, poslať a všetko prestane. To bolo sľúbené. Veľmi šikovne napísaný článok autora, 
ktorý  už minulý týždeň vedel, že dnes predloží spravodlivý M. Majerský poslancom návrh na  
odvolanie a oni ho možno podržia, lebo je ich kolega. Do toho dostal zopár zaujímavých 
telefonátov, aby napísal mail poslancom a požiadal ich, aby tak nerobili. Presne toto by bol 
konflikt záujmov. Poslanci veľmi dobre vedia, že by to nikdy neurobil a nikdy nebude žiadať, 
aby niečo urobili preňho. Na začiatku roka 2020 sa mu ako predsedovi kultúrnej komisie spolu 
podarilo presvedčiť poslancov, aby nerušili kultúrne organizácie v PSK, ako to vtedy chcel 
predseda PSK. Vyslúžil si jeho nenávisť, odpor, opovrhovanie a poľovačku, ktorá sa dnes 
končí. Už vtedy sám ponúkol predsedovi svoju rezignáciu. Bolo to práve pri plošnom rušení 
osvetových stredísk ako výmenu za ich zachovanie. Vtedy mu predseda povedal, že si to 
rozmyslí. Vysvetlil mu, čo pri audite v minulom roku zistil a aké kroky urobil. Požiadal ho len 
o nevyhnutný čas na prijatie opatrení, aby sa takéto konanie nemohlo zopakovať a potom so 
vztýčenou hlavou odíde. To je  celé. Ako riaditeľ cíti povinnosť dotiahnuť veci do konca a 
prijať opatrenia NKÚ do konca marca roka 2021. Toto je jeho jediná žiadosť na poslancov PSK, 
aby to ako správny riaditeľ organizácie mohol urobiť. Predseda PSK Majerský poďakoval za 
herecký výkon. Poslanec Gašper dodal, že z hľadiska normálneho človeka je jasné, že 
dlhodobo nemôže hrať proti zamestnávateľovi, ak boli zistené pochybenia. Keď to dobre 
pochopil, p. Bochňa hodlá veci dotiahnuť do konca a odísť. Nevidí dôvod, prečo by ho malo 
zastupiteľstvo takým dramatickým spôsobom odvolávať. Skôr je zarážajúce to, čo tu odznelo z 
jeho úst. To by naozaj znamenalo, že sme sa za posledné desaťročia vôbec nepohli a stále sme 
kdesi v 50-tych rokoch. Podľa slov predsedu PSK Majerského zbytočne hovorí poslanec 
Gašper o 50-tych rokoch, lebo ak chcú poslanci uveriť lži, tak uveria poslancovi Bochňovi a 
súčasne riaditeľovi, ktorý už mal napísané opatrenia a ukázal ich na stretnutí minulý týždeň. 
Tie boli prijaté, nevie, čo chce ešte prijímať, ale v prvom rade by mal prijať opatrenie voči sebe 
samému. Poslanec Hrabčák doplnil poslanca Gašpera tým, že celý ten bod je nejako divne 
zvolaný. Hodinu pred samotným rokovaním poslanci dostali materiály s uvedenými závažnými 
skutočnosťami. Predkladateľom tohto bodu je predseda PSK, ktorý ho vôbec neprezentoval. 
Jednoducho povedal, že je tu nejaký bod, ktorého doplnenie bolo schválené na začiatku 
rokovania. Ale poslanci nemali priestor naštudovať si materiál hodinu pred rokovaním v čase 
riešenia technických vecí súvisiacich s pripojením na samotné rokovanie. Počas rokovania ho 
študovať je veľmi komplikované, až nemožné. Narýchlo by do éteru povedal, že poslanec 
Bochňa má jeho podporu. Veci treba dotiahnuť do konca tak, aby cítili zadosťučinenie voči 
jeho osobe a aby niekoho nepoškodili nejakým unáhleným rozhodnutím. Pokiaľ je možné 
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objasniť veci v tej celej nafúknutej hmle za tri mesiace, tak to treba urobiť. Treba zotrvať v tejto 
funkcii a dokázať svoju nevinu. Ak sa potvrdia veci uvedené v samotných materiáloch. Potom 
zastupiteľstvo pristúpi k tomuto kroku. Poslanec Bochňa má jeho podporu a verí, že aj podporu 
kolegov poslancov. Uvidí, aké ďalšie informácie prinesie budúcnosť. Tie si budú môcť poslanci 
naštudovať a prípadne aj odkomunikovať. Poslanec Bochňa pripomenul, že opatrenia na 
odstránenie nedostatkov zistených kontrol vykonaných v Hornošarišskom osvetovom stredisku 
v Bardejove v roku 2020 boli prijaté dňa 27. 1. 2021. Vtedy boli zaslané NKÚ na odobrenie. 
NKÚ skonštatoval, že tieto opatrenia sú dostačujúce a majú byť uvedené do praxe. Z materiálov 
vyplýva, že som zodpovedný za prijatie týchto opatrení do 31. 3. 2021, je to materiál NKÚ. 
Predseda PSK Majerský poznamenal, že tieto opatrenia nie sú dané pre poslanca Bochňu ale 
pre riaditeľa. Je jedno, či tam bude on, alebo niekto iný. Neporiadok v tejto inštitúcii nie je 
záležitosťou posledného roka. Je to zodpovednosť za všetky veci, ktoré sa tam diali súvisle po 
dobu niekoľkých rokov. Ako štatutár inštitúcie nevykonával žiadne opatrenia na to, aby sa niečo 
zmenilo a išlo to lepšie. Jednoducho súvisle sa tam konal neporiadok a zmätok. Ktokoľvek by 
bol zodpovedný za takúto inštitúciu ako zriaďovateľ, konal by podobne ako on. Požiadal 
prítomných, aby dali na fakty. Poslanec Dupkala sa poslancom Bochňom poznajú nielen ako 
poslanci, ale mnoho rokov predtým. Nikdy nemal pocit, že by tento človek úmyselne konal 
proti organizácii, za ktorú má zodpovednosť, proti svojim zamestnancom a tobôž nie proti 
samosprávnemu kraju ako takému. Je to jeho poslanecký postreh týkajúci sa poslanca Bochňu.  
Bez ohľadu na to, či predseda PSK alebo poslanec Bochňa sú tí, ktorí hovoria pravdu alebo tí, 
ktorí verejne klamú, zaujíma ho len jedno jediné. Raz predsa všetko skončí, skončí aj mandát 
poslanca, riaditeľa, predsedu, ale nie je jedno, ako človek z tohto mandátu bude odchádzať. Či 
bude verejnosťou vnímaný ako zlodej, lump, akýsi odvrhlec alebo bastard, alebo bude vnímaný 
ako normálny chlap s mandátom, ktorý urobil svoje a so vztýčenou hlavou odchádza zo svojej 
funkcie. Bez ohľadu na hlasovanie, ktoré dnes rozhodne, vidí tam paralely. Môže sa kľudne 
stať, že o pár mesiacov takýto materiál bude obsahovať jeho meno. Môže tam byť meno 
hociktorého riaditeľa strednej školy, môže to byť hocikto iný, ale ako povedal predseda PSK 
ale aj poslanec Bochňa, poslanci by dnes mali prijať rozhodnutie, ktoré sa s poslancom 
Bochňom potiahne v jeho ďalšom pracovnom ale hlavne v rodinnom živote. Sám vie, čo 
znamená označenie za zlodeja, vraha, úplatkára, keď sa dcéra doma pýta, či pôjde do basy. Aj 
voči jeho osobe je vedené trestné stíhanie, ale stále platí prezumpcia neviny. Verí, že pravda 
a láska vyhrajú nad lžou a nenávisťou. Ak bude označený za vinného, sám sa postaví pred 
poslancov a povie, že odchádza. To isté určite urobí aj poslanec Bochňa, ktorého považuje za 
správneho a čestného človeka. Keby vedel, že urobil chybu, tak povie, že odchádza, lebo 
pochybil, ukradol alebo spravil niečo zlé. Verí, že po jeho vystúpení nepríde zo strany predsedu 
PSK komentár typu dobrý herecký výkon, lebo má viesť zastupiteľstvo, je predsedajúci nie 
komentátor v divadle. Drží palce všetkým poslancom, aby sa za dnešné hlasovanie, za ktoré 
berú zodpovednosť, mohli kedykoľvek postaviť nielen pred predsedu PSK, poslanca Bochňu, 
ale pred všetkých, ktorí museli odísť zo svoje práce, funkcie, ale možno aj tých, ktorých také 
niečo ešte len čaká. Verí v spravodlivosť a pravdu. Netvrdí, že ju má predseda alebo poslanec 
Bochňa. Ale verí, že to nejak dopadne. Predkladateľom materiálu je predseda PSK Majerský. 
Má na to plné práve a treba to rešpektovať, niet o tom pochýb. Materiál spracovala vedúca 
odboru kultúry,  o jej manažérskych schopnostiach a praktikách už vie nie on, nie poslanec 
Bochňa, nie poslanci ale mnoho zamestnancov úradu. Predseda PSK dnes povedal, že jeho 
svedkom je Mgr. Antolíková. Dúfa, že on sám nikdy takého svedka nebude potrebovať. Mgr. 
Antolíková nevedie odbor dobre. Mala byť dnes prvá, ktorá pred poslancami bude bojovať za 
svojho riaditeľa, ale neurobila to tak. Možno jej to vyhovuje, alebo nenašla v sebe dosť odvahy. 
V každom prípade správny vedúci odboru kultúry sa do poslednej chvíle snaží držať a ťahať 
v jednej línii so svojimi riaditeľmi, čo sa ale v prípade poslanca Bochňu ani v jeho prípade 
mnohokrát nestalo a predpokladá, že sa ani nestane. Drží palce spravodlivosti a pravde. 
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Poslankyňa Bujňáková tiež verí v pravdu a spravodlivosť a nedá jej, keď počuje dosť kruté 
slová na predsedu PSK. Vie, že nestojí o to, aby ho niekto chránil, ale vníma, že predseda 
nechce, aby poslanec Bochňa odišiel s takouto pečiatkou, preto nehovorí k tomu nič bližšie. To 
je iba jej poznámka. Mgr. Antolíkovej by sa trošku zastala, lebo veľmi dobre riadi všetko, čo 
tam má. Podľa jej názoru je vedúca odboru kultúry na správnom mieste. Poslankyňa 
Turčanová dodala, že prítomní sú svedkami veľmi emotívnych vystúpení a obviňovaní. Ale 
nebolo by tomu tak, keby poslanci neboli zároveň riaditeľmi organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. K poslancovi Bochňovi majú všetci veľmi dobrý vzťah, je to slušný milý 
človek, ale treba sa držať faktov. Nikto nevie, kde je pravda, často sa v reálnom živote nezistí, 
ale treba sa držať faktov. Prečítala si nález NKÚ, ktorý jednoznačne hovorí o pochybeniach. 
Nehovorí o úmysle riaditeľa Bochňu. Keby tam bol úmysel, konali by už orgány činné v 
trestnom konaní. To, že ako riaditeľ nedozrel na svojich zamestnancov, ho nezbavuje 
zodpovednosti, pretože riadil túto inštitúciu To nič nemá do činenia s tým, že je dobrý človek. 
Ako dobrého kolegu, poslanca a človeka si ho váži, bude hlasovať za jeho odvolanie, lebo 
manažérsky zlyhal. Predseda PSK Majerský je rád, že to niekto povedal, lebo sa tu do súvisu 
dávajú dve roviny, ktoré spolu nesúvisia. Jedna vec je úroveň poslanca, druhá vec je úroveň 
riaditeľa. Niekto môže byť dobrý človek, ale nemá na riadenie inštitúcie financovanej z 
prostriedkov PSK. Poslanca Wzoša v tejto debate vyrušuje pripomínanie úplne nemiestnych 
50-tych rokov. Dnes sme úplne všetci šťastní oproti tomu, čo sa vtedy dialo. Ak niekto 
prirovnáva a dáva do súvisu odvolávanie riaditeľa s 50-tymi rokmi, tak je to nemiestne. 
Požiadal prítomných zvážiť slová a vážiť si obete 50-tych rokov, ktorých tu bolo naozaj veľa. 
Poslanci Šmilňákovi sa dnes bude ťažšie rozprávať, lebo s poslancom Bochňom sa poznajú 
osobne, tykajú si, nevie, či sú priatelia, ale minimálne sa vedeli trošku podporiť, keď bolo treba 
a takisto ešte stále sú v jednom poslaneckom klube v meste. To jedna vec. Druhá vec je, že nie 
je bez chyby a viny, tiež v živote párkrát zakopol, a preto má veľmi veľký rešpekt voči tomu, 
aby príliš niekoho súdil. Najprv zvýrazní to, čo povedal poslanec Wzoš. V 50-tych rokoch 
prichádzali ľudia o život, boli väznení, boli zatvorené kláštory. Zverstvá, ktoré sa diali v 50-
tych rokoch sú neopísateľné a dnes toto prirovnávať k 50-tym rokom je veľká neúcta voči 
životom, ktoré vtedy zmizli. Podstatou veci sú zistenia NKÚ. Zastupiteľstvo má teraz 
rozhodnúť, či sú vážne až tak, že Juraja treba alebo netreba odvolať. Prečítal si to niekoľkokrát 
a nerád by bol v pozícii, že by musel odvolávať svojho zamestnanca školy. Ale teraz k 
povinnosti predsedu PSK, z ktorého je momentálne nejaký inkvizítora alebo človek, ktorý 
necitlivo hrubou silou ide odvolať poslanca Bochňu. Predseda PSK nemá momentálne žiadnu 
inú možnosť, lebo dostal na stôl zistenia NKÚ. Poslanec Bochňa sa vôbec nevyjadril, prečo 
zdržiaval zverejnenie tejto správy, skôr to boli emócie a odbiehanie z jednej strany do druhej. 
Sú tam meritórne veci, ktoré sú z jeho pohľadu vážne. Ak by predseda na tomto zastupiteľstve 
nekonal, podľa neho by ako predseda v tomto bode zlyhal. Keď riaditeľ organizácie pochybil 
a nieže si to niekto myslí, ale dáva na to pečiatku NKÚ, tak je psou povinnosťou predsedu PSK 
tento návrh predložiť. Odvolanie poslanca nezávisí od predsedu PSK, ale od poslancov PSK.  
Bude to ťažké rozhodnutie a niektorí budú v srdci dosť zvažovať, ale teraz netreba robiť 
z predsedu ohavu. Plní si svoje povinnosti. Poslanci sa budú rozhodovať podľa toho, či berú 
zistenia NKÚ ako vážne, aby bol odvolaný alebo nie. Tu je meritum veci. V tomto bode by 
nenakladal vedúcej odboru kultúry. Nemôže sa brániť. Zrazu sme spravili ohavu z predsedu 
PSK, potom z Mgr. Antolíkovej a odbočilo sa úplne z cesty. Podľa jeho názoru sa takto nemá 
nakladať vedúcej odboru v bode, ktorý s ňou priamo nesúvisí, na to by som si dal trochu pozor. 
Zaňho sú tieto dôvody dostatočné. Bude sa modliť a snažiť sa správať tak, aby ho nemuseli pre 
niečo podobné odvolávať, alebo aby nemusel zaplatiť za pochybenie. Môže sa to stať aj mne, 
ale v tomto prípade sú preňho veci jasné. Poslanec Gašper by nebol rád, keby predseda PSK 
vyzeral ako monštrum. Samozrejme, že musel konať. Otázka je, či takto. Poslanci mohli dostať  
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informatívnu správu, materiály mohli ísť do príslušných komisií tak, ako sa sluší a patrí akosi 
to zasluhuje aj úcta voči mandátu poslanca. Prečo poslanci nedostali celú správu NKÚ? 
Evidentne dostali len časť a toto potom robí zase monštrum z poslanca Bochňu, čo tiež nie je 
korektné. Nech to prebehne korektne a procesne tak, ako to má byť. Dúfa, že poslanci 
v komisiách dostanú kompletný materiál so zisteniami NKÚ a že dôjdu aj k inému názoru a ten 
môže viesť k odchodu poslanca Bochňu, lebo pochybil, ale odíde ako čestný človek a nie ako 
monštrum. Predseda PSK Majerský pripomenul dôležitú vec, že ho dvaja predsedovia 
poslaneckých klubov do poslednej chvíle prosili, aby mu dal šancu. Materiál mal byť odoslaný 
poslancom v piatok. Poslancovi Bochňovi dal šancu, ale nedvíhal mu telefóny, nekomunikoval 
s ním. Vyšiel mu v ústrety tak, ako bolo v jeho silách. Keď riaditeľ inštitúcie v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK, ktorého je predsedom, nedvíha telefón svojmu nadriadenému, tak je to už 
zvláštne. Poslanec Dupkala reagoval na poslanca Šmilňáka. Ak niekto pekne opíše 
manažérske schopnosti zamestnanca plateného z verejných zdrojov, neznamená to, že z neho  
robí ohavu. Opísal len riadenie odboru kultúry za posledné dva roky. Nech sa spýta členov 
komisie kultúry, riaditeľov kultúrnych inštitúcií. Jednoducho to nie je o jeho poľovaní na 
vedúcu kultúry. Medzi štyrmi očami ju prosil o zmenu postoja, ale teraz sa o tom nebude baviť. 
Stále je to žena, je to dáma. Jeho vyjadrovanie o akejkoľvek žene bude vždy slušné. Aj toto 
bolo slušné. Bol to len opis manažérskych schopností vedúcej odboru VÚC. Poslanec Bochňa 
zdôraznil, že neeviduje žiadny telefonát od predsedu PSK. Podľa slov predsedu PSK 
Majerského je to samozrejmé ako inak, ale zabudol, že nemôže byť komentátorom. Poslanec 
Bieľak sa na to pozrie z vecného a právneho hľadiska, i keď je dôležitý aj rozmer ľudský 
a osobný. V zmysle zákona návrh na odvolanie riaditeľa takejto organizácie by mal byť 
dôvodný, aj keď na druhej strane zákon neukladá, aby musel byť odôvodnený. Má za to, že keď 
poslanci majú o niečom hlasovať a rozhodovať,  určite si to vyžaduje uviesť dôvody, aby ich 
zvážili, vecne posúdili a podľa toho sa následne rozhodli. Určite niektoré okolnosti poslancov 
vyrušujú ako priebeh diskusie, slová poslanca Bochňu a zároveň riaditeľa, spôsob predloženia 
návrhu s vysvetlením predsedu PSK. Požiadavka poslaneckého klubu bola o snahe vyriešiť to 
kompromisom, aby  o tom nemuselo hlasovať zastupiteľstvo. Požiadavka bola, aby návrh bol 
predložený až po nájdení nejakého spôsobu kompromisného riešenia, možno preto nastalo 
nejaké zdržanie. Poslanci by mali ísť skutočne po veci a bol by nerád, aby poslanci boli 
sudcovia a rozhodovali o vine a nevine človeka alebo konkrétnych ľudí, pretože o tom budú 
rozhodovať iné orgány. Tento prípad je predmetom šetrenia orgánov činných v trestnom 
konaní, ktoré budú posudzovať mieru zavinenia všetkých zainteresovaných ľudí. Otázka 
pozície riaditeľa je otázka objektívnej zodpovednosti. To znamená, že ak došlo k porušeniu,  tak 
je otázka, či došlo a ak došlo, do akej miery za porušenie zodpovedá štatutár organizácie. Je to 
objektívna zodpovednosť bez ohľadu na mieru zavinenia, či vedel, nevedel, mohol vedieť, 
proste riaditeľ inštitúcie má zodpovednosť a zodpovedá. To je ten základný princíp a poslanci 
by mali posúdiť vážnosť dôvodov uvedených v správe NKÚ, ktorú nespochybňuje. Je to 
nezávislá inštitúcia, zistenia voči poslancovi Bochňovi sú asi vecne správne, ale vychádza 
z toho, že niektoré sú menej závažné a niektoré sú preňho dosť závažné na to, že ak ide po 
vecnosti, je to dôvod na vyvodenie zodpovednosti.  Chcel by zdôrazniť zodpovednosť, nie vinu. 
Zastupiteľstvo nehľadá vinníka, toho budú hľadať iní, ale zodpovedného  človeka z hľadiska 
procesov riadenia nejakej inštitúcie. To je to podstatné, čo mali  poslanci vnímať. Je síce 
neštandardné, aby sa poslanec pýtal poslanca cez formu tejto prebiehajúcej diskusie, ale 
záverečné zistenia uvedené v protokole NKÚ sú asi vecne správne a poslanec Bochňa ako 
riaditeľ danej organizácie asi nespochybňuje  zistenia, ku ktorým došlo. Otázkou je miera 
zodpovednosti ľudí za to konanie, ale samotná vecnosť správy NKÚ je namieste, aby si to 
prítomní sme ujasnili. Zistenia konštatované v správe NKÚ sú vecne správne, preto bude 
potrebné prijať tieto opatrenia, preto sa aj čaká na splnenie tých opatrení. Je to tak? Týmto by 
ukončil svoj vstup a požiadal možno o reakciu. Pri odvolávaní či potvrdzovaní niekoho v 
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pozícii riaditeľa inštitúcie akou je rozpočtová organizácie v pôsobnosti PSK, obce, mesta treba 
skutočne skúmať objektívnu zodpovednosť, do akej miery mohol štatutárny zástupca 
organizácie predísť týmto konaniam a do akej miery zodpovedá za konania konkrétnych 
zamestnancov, ale objektívna zodpovednosť to je. Všetci sa asi zhodnú na tom, aj poslanec 
Bochňa, že si uvedomujú zodpovednosť, ktorá tu je objektívna bez ohľadu na mieru zavinenia 
voči iným osobám. Poslanec Kanuščák si prečítal správu NKÚ, prišla neskoro, ale sú tam 
veľké pochybenia. Dáva za pravdu predsedovi PSK, že v prípade nejakých pochybení, ktoré sa 
nájdu, je jeho povinnosťou predložiť návrh na odvolanie a riaditeľ organizácie by mal niesť 
zodpovednosť. K svojmu rozhodnutiu potrebuje fakty. Sám predseda PSK požiadal poslancov, 
aby brali do úvahy fakty. Jednou vecou sú fakty uvedené v správe, aj keď nie je celá a druhou 
vecou sú slova poslanca Bochňu. Tvrdil, že o týchto pochybeniach informoval, určite existujú 
nejaké správy, maily. Chcel by vedieť, či je to pravda, či riaditeľ informoval vedenie o týchto 
pochybeniach a miere zodpovednosti. Spomínalo sa, že nedvíhal telefón, on tvrdil, že nemal 
zmeškaný hovor. Je to závažný detail. Rád by vedel, či o týchto veciach vedenie informoval 
a či sa v tom niečo konalo. Poslanec Vook rozprával o tejto situácii s predsedom PSK v piatok 
a snažil sa skontaktovať s poslancom Bochňom. Z tohto celého registruje kolektívnu 
zodpovednosť poslanca Bochňu, ale poukazuje na to, aby mohol zaviesť všetky opatrenia do 
konca marca, ktoré vyplývajú zo zápisnice NKÚ. Keď poslanec Bochňa dal nejakú žiadosť 
o uvoľnenie z pracovného pomeru ku koncu marca, lebo k 1. 4. chce ukončiť svoju činnosť, tak 
podľa jeho názoru by nemal byť problém, aby opatrenia uviedol do praxe, aby sa to riešilo 
primerane a nie takýmto spôsobom. Poslanec Bochňa informoval vedenie a predsedu PSK 
o všetkých krokoch, ktoré urobil. Ako riaditeľ Osvetového strediska v Bardejove by chcel ešte 
dotiahnuť do konca naplnenie opatrení pre NKÚ a v tom momente odíde. Poslanec Gašper 
okamžite napíše, predloží a zašle mailom pozmeňovací návrh k predloženému návrhu na 
uznesenie v tom istom znení, len so zmenou dátumu k 31. 3. 2021. Poslanec Pilip upozornil na 
dvojaký meter, ktorý sa používa pri odvolávaní riaditeľov jednotlivých organizácií. Pri 
odvolávaní riaditeľov DSS žiadal počkať. Nález NKÚ konkrétne za svidnícky DSS bol 
priaznivý, nenašiel žiadne pochybenie a aj napriek tomu všetci poslanci alebo väčšina návrh 
vedenia PSK schválila. Sám vtedy emotívne a možno aj neslušne zaútočil na predsedu PSK, za 
čo som sa mu hneď v ten večer ospravedlnil. Tie slová ho mrzia dodnes, ale dnes sa stavia na 
stranu predsedu PSK. Je jasné pochybenie z NKÚ s jasným záverom, preto nevidí dôvod na 
otázky prečo. Jednoducho pochybil. Riadi svoju firmu 30 rokov a za všetko je sám 
zodpovedný.  Každý jeden manažér firmy, by mal niesť aj následky za to, čo spravil. Predseda 
PSK predložil tento návrh a treba o ňom hlasovať. NKÚ nepochybil, napísal správu 
o pochybeniach v tejto organizácii. Predseda PSK Majerský dáva v zmysle rokovacieho 
poriadku hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Gašpera. Keď neprejde, prebehne 
hlasovanie o jeho predloženom návrhu. Stále na tom trvá. Poslanec Šmilňák upozornil na to, 
že návrh  na odvolanie môže dať len predseda a nemu nemôže dať pozmeňovací návrh poslanec. 
Požiadal o vysvetlenie. Predseda PSK Majerský si myslí to isté, ale aby zase nebol 
perzekvovaný v médiách, že v niečom pochybil. Iba predseda PSK môže predložiť návrh na 
odvolanie. Poslanec nemôže dať návrh na odvolanie, čiže nemôže meniť kompetencie predsedu 
PSK. Poslancovi Bieľakovi hlásili niektorí poslanci z poslaneckého klubu problémy 
s pripojením. Pred hlasovaním by bolo dobré pre istotu overiť fungovanie hlasovacieho 
systému. Následne vysvetlil, že návrh predsedu je návrh predsedu. Poslanci nemajú právo 
navrhovať zmenu, ale návrh uznesenia je vecou rozhodnutia poslancov a návrh samotného textu 
uznesenia poslanci meniť môžu. Teda z procesného hľadiska môže akýkoľvek poslanec 
predložiť pozmeňovací a doplňovací návrh k predloženému návrhu. Do návrhu predsedu 
nevstupuje, ale do návrhu uznesenia áno. To by sme potom popreli právo poslancov. Predseda 
PSK Majerský už  má pozmeňovací návrh poslanca Gašpera. Následne poslanci odskúšali 
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funkčnosť pripojenia a hlasovacieho zariadenia. Následne prebehlo hlasovanie 
o pozmeňovacom návrhu poslanca Gašpera. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Gašperom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov  o d v o l á v a  z funkcie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska 
v Bardejove Mgr. art. Juraja Bochňu, Art.D., k 31. 3. 2021.  
Hlasovanie:          za: 5  proti: 6    zdržalo sa: 47 nehlasovalo: 0          
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov  o d v o l á v a  z funkcie riaditeľa Hornošarišského osvetového strediska 
v Bardejove Mgr. art. Juraja Bochňu, Art.D., k 15. februáru 2021.   
Hlasovanie:          za: 39  proti: 1    zdržalo sa: 16 nehlasoval: 1          
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 35 – Interpelácie poslancov: 
Poslankyňa Schlosserová podáva interpeláciu v mene občana mesta Poprad, ktorý žiada 
zriadiť chodník pre peších medzi Obchodnou akadémiou v Poprade a Strednou priemyselnou 
školou v Poprade na ulici Mnoheľova, na pozemkoch PSK. Predseda PSK Majerský dáva 
spracovanie odpovede do kompetencie vedúceho odboru školstva. 
Poslanec Bieľak interpeloval predsedu PSK a Ing. Olekšákovú, vedúcu odboru financií Úradu 
PSK. Spomínal už, že komisia regionálneho rozvoja riešila podporu cyklodopravy a cyklotrás 
v kraji. Je to priorita predsedu PSK aj poslancov PSK. V podstate je tu myšlienka, aby sa 
na najbližšom zastupiteľstve riešila zmenu rozpočtu PSK a navrhlo sa v rámci možností kraja 
navýšenie finančných zdrojov na podporu cyklodopravy, aby sa napĺňala stratégia, ktorú PSK 
prijal. Práve komisia hodnotila stratégiu a v mnohých bodoch ju PSK nevie medziročne napĺňať 
kvôli nedostatku finančných zdrojov. Požiadal, aby sa v zmysle záverov komisie regionálneho 
rozvoja táto požiadavka dostala do prípravy návrhu zmeny rozpočtu a najbližšie, ako bude 
možné, by sa podporilo navýšenie. Predseda PSK Majerský dodal, že vedúca odboru financií 
to bude pripravovať k záverečnému účtu, potom bude možné o tom debatovať. Je si plne 
vedomý, že cyklodoprava patrí medzi priority a v tejto oblasti musí PSK ešte zabrať. 
Poslanec Dupkala by bol rád, ak by si predseda PSK vo svojom nabitom programe našiel 
nejaký priestor a poprípade ho prijal aj s kolegom M. Kaliňákom, keďže takto pred dvomi rokmi 
pred voľbami sa aj KDH hlásilo k  petícii, ktorej sú iniciátormi a vlastne aj podporovatelia vo 
vzťahu k zrušeniu jedného volebného obvodu. Možno by bolo fajn, ak by zo strany predsedu 
PSK vyšla takáto iniciatíva, možno za PSK nechať sa vyjadriť podpisom poslancov PSK, ak je 
to možné a zákonné. Myslím si, že táto téma môže byť už o pár mesiacov nanajvýš aktuálna 
a  sami dobre vieme, ako sa dostávajú ľudia do NR SR. Čiže jeden volebný obvod je podľa 
neho veľkým nešťastím pre parlamentnú demokraciu. Využívam tento priestor na osobný 
postreh predsedu PSK, ako vníma tento problém petície za zrušenie jedného volebného obvodu. 
Predseda PSK Majerský by tu nerád vnášal politiku, lebo nikdy to nerobil, ale dostal politickú 
interpeláciu priamo na seba, tak musí odpovedať. KDH to malo vo volebnom programe. Ako 
predseda KDH to deklaruje aj teraz a verí, že ostatné politické strany sa s tým stotožnia. Určite 
8 volebných obvodov je jedným z možných riešení zmeny volebného systému. Skončil by tak 
bratislavský centralizmus poslancov, kde je vyše 60 poslancov z Bratislavy. Predpokladá, že by 
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to mohlo byť návrhom vládneho zákona. Takže tlak z iných politických strán, občianskych 
združení, ZMOS je určite namieste. Plne to podporuje.  
Poslanec Jánošík chce požiadať predsedu PSK aj podpredsedu PSK J. Lukáča o riešenie 
v súvislosti s vlakmi. Zaregistroval a určite aj iní, čo sa udialo s novými vlakovými súpravami 
na trasách Lipany – Prešov a možno aj smerom na Humenné. Postrehol tiež poznámku predsedu 
PSK, že sa to nemalo udiať. Neviem, kedy niekto cestoval vlakom týmto smerom, ale je to 
hrozné. PSK by sa mal východu v tejto veci zastať podobne ako pri R4, aj keď je tam plno  
argumentov o vyššej doprave. Argument sa vždy nájde. Tiež by chcel požiadať, aby sa do 
budúceho zastupiteľstva vytvorili nejaké kroky na zvrátenie tohto stavu.  Aby to, čo už tu bolo, 
tu aj zostalo. Vie o zaobstarávaní nových vlakov, preto mohli počkať s ich presunom, nechápe 
to. Predseda PSK Majerský s tým plne súhlasí, mal k tomu tlačovú besedu. 
PhDr. Lukáč, podpredseda PSK, tiež podporuje 8 volebných obvodov, ale môže to zmeniť 
len NR SR. Paradoxne by v tejto chvíli bol poškodený PSK a mal by menej poslancov, keďže 
momentálne má v NR SR 23 poslancov a podľa 8 volebných obvodov by ich bolo 18. Zachytil 
vyjadrenie riaditeľa Železníc SR a jeho prioritou pre rok 2021 sú nové súpravy na trati Košice 
– Lipany. Nemá ale podrobné informácie. Môže sa zaviazať, že na najbližšie zasadnutie 
zastupiteľstva prinesie presné informácie vlakov v smere Košice – Lipany. 
Poslanec Kocák telefonoval s predsedom PSK v utorok 9. 2. ohľadom prázdninového režimu 
školských spojov, ale  potom sa nepodarila spätná väzba. Ako riaditeľ školy dostal cez víkend 
ďalšie 2 maily a v podstate musím uvoľňovať žiakov o nejaké 2 hodiny skôr z vyučovania. 
Niekde vznikajú medzery až 3 - 4-hodinové. Hlavne sú to okrajové obce. S predsedom 
rozprávali o úseku Piskorovce – Ďapalovce – Holčíkovce smerom až na Giglovce, Jasenovce. 
Požiadal predsedu PSK o spätnú väzbu, či sa tým už na úrade zaoberali a kedy to plánujú potom 
spustiť, lebo rodičia majú problém s  vozením detí. Aj v škole musia žiadať potvrdenia o tom, 
že berie zodpovednosť za uvoľnenie z vyučovania. Podľa slov predsedu PSK Majerského je 
to pravda. Rozoberali túto situáciu na porade. Je tu jeden problém, že v rámci IDS bola urobená 
určitá dohoda a plný režim chce PSK spustiť až po prázdninách. Budúci týždeň začínajú 
prázdniny a deti budú doma. Po prázdninách by mal byť spustený riadny režim. Bude to síce 
stáť PSK nemalé finančné prostriedky, lebo má obrovský výpadok v tržbách na cestovnom. 
Momentálne rozhodnutie je, že po jarných prázdninách by chcel PSK nastúpiť na riadny režim 
a potom by sa všetko malo dostať do pôvodných koľají. Verí, že pandémia ustúpi a ľudia sa 
vrátia do bežného života. 
Poslanec Ceľuch sa chcel spýtať na autobusy, ale dostal už odpoveď. Chce vysloviť 
poďakovanie nie ako poslanec, ale ako richtár. Nezvykne si kaziť deň sledovaním politických 
diskusií v televízii, ale keďže tam bol predseda PSK, tak si ju pozrel. Poďakoval mu, že 
spomenul samosprávu, ktorá si v týchto ťažko skúšaných časoch obhajuje svoje miesto, myslí 
tým všetko, čo patrí k samospráve. Má na mysli testovanie a všetky opatrenia, ktoré 
robí miestna samospráva. To by sa malo dostať aj do uší našich poslankýň a poslancov NR SR, 
aby odkázali premiérovi, že samospráva tu nie je na to, aby sa na ňu kydalo, ale aby pomáhala. 
Verí tomu, že všetci starostovia aj tí, ktorí hovorili, že už nebudú testovať, pomáhajú svojim 
ľuďom. Veľká vďaka predsedovi PSK za včerajšie poďakovanie. Predseda PSK Majerský 
vyslovil veľkú vďaku všetkým, ktorí priložili ruku k testovaniu a akýmkoľvek krokom, ktoré 
nejakým spôsobom pomohli riešiť pandémiu. 
Poslanec Damankoš na poslednom zastupiteľstve otvoril otázku Kysaku. Keď dnes videl 
materiály o ekologizácii dopravy a ďalších veciach, spýtal sa predsedu PSK, či by sa možno 
nedalo do budúcnosti iniciovať rokovanie s vedením Železníc SR o možnosti, aby IC vlaky 
z Bratislavy išli cez Prešov, aby sa nemuselo prestupovať v Kysaku. Pomôže to celému 
severovýchodu, nebaví sa iba o Prešove. Nehovoriac o tom, že dieselové autobusy nebudú 
musieť chodiť po aplikácii do Kysaku, ale bude možné prestupovať v rámci IDS v Prešove. 
Pýta sa preto, lebo po minulom zastupiteľstve dostal do rúk materiál, že niekedy pred 15 rokmi 
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sa robila analytická štúdia, kde to bola jedna z možností. Nebolo úplne zrejmé, prečo sa práve 
táto možnosť úplne vynechala a dnes sa plánuje opakovaná opravu Kysaku. Opýtal sa, či by sa 
dalo v tomto smere rokovať so Železnicami SR, aby predsa len IC vlaky išli cez Prešov do 
Košíc, aby všetci mohli cestovať naozaj moderným dopravným systémom. Pripájam sa aj 
k poslancovi Jánošíkovi. Staré vlaky, ktoré nám tu premávajú, sú možno zaujímavé muzeálne, 
ale reálne by si ľudia zaslúžili chodiť normálne, lebo to bude naozaj ekologickejšia doprava. 
Predseda PSK Majerský dodal, že PSK bude komunikovať s riaditeľstvom  Železníc SR, lebo 
problémov je viac. Verí, že ich postupne vyrieši. 
Poslanec Hrabčák pripomenul bod č. 33 - Informatívnu správu o ukončení realizácie projektu 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit“. V materiáli neboli uvedené pravdivé 
informácie a vzhľadom na to, že sa zúčastnil viacerých kontrolných dní tohto projektu obnovy 
strednej školy, musí poprosiť zodpovedných, JUDr. Budziňákovú, MBA a Ing. Benesa, ktorý 
riadil tento projekt, aby mu predložili všetky faktúry vrátane fakturačných podkladov, to 
znamená, položkovitých rozpočtov, ktoré boli predmetom fakturácie, aby si porovnal súlad 
medzi tým, čo bolo predložené v samotnom materiáli a súlad so skutkovým stavom, ktorého 
bol účastný a o ktorom mám urobenú fotodokumentáciu. Chce si len preveriť, ako veľmi sú 
poslanci v týchto projektoch zavádzaní. 
 
 

K bodu 36 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 25. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť. Dúfa a verí, že sa stretnú na 
najbližšom zasadnutí v rokovacej miestnosti na Úrade PSK v Prešove. 
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