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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 25 / 2021 
 
 

z 26. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 29. marca 2021 v Prešove 
konaného videokonferenciou  

 
 

 
                 
              Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

     Program: 
 

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
                2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
                3. Systém organizácie a riadenia ÚHK PSK.                                                                             
                4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva PSK. 
                5. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK. 
                6. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.                                                                                                                                                                  
                7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 
                8. Informácia o výsledku kontroly „VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR.                                                 
                9. Informatívna správa „Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji.“          
              10. Harmonogram predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK súvisiacich s prípravou dokumentácie a následného čerpania 
                    finančných prostriedkov.          
              11. Informatívna správa o vyhodnotení optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okresoch Bardejov, 
                    Prešov a Svidník. 
              12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 315/2019 zo dňa 21. 10. 2019. 
              13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 352/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 
              14. Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP za rok 2020. 
              15. Informatívna správa o pripravovanom investičnom zámere „Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola 
                    v Medzilaborciach. 
              16. Výsledky a činnosti organizátora verejnej hromadnej dopravy spoločnosti IDS Východ, s. r. o., v roku 2020. 
              17. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020. 
              18. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov. 
              19. Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 
              20. Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 617/2020 zo dňa 14. 12. 2020. 
              21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
              22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 
              23. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
              24. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 3. 3. 2017, číslo z registra zmlúv Úradu PSK: 
                    127/2017/ODDSVPaSB.                  
              25. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa 
                    v Bardejove na praktickom vyučovaní“.                                                                                                                                                                                                             
              26. Rôzne.                                                                                                                                       
              27. Interpelácie poslancov.  
              28. Záver. 
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 26. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období konaného formou videokonferencie 
otvoril jeho predseda Milan Majerský. Privítal 61 online pripojených poslancov PSK. Písomne 
sa ospravedlnil poslanec Sokol a neskôr sa pripoja poslanci Gašper a Repaský.   
Poďakoval všetkým zdravotníkom a ľuďom, ktorí pracujú vo veľkokapacitných očkovacích 
centrách spustených najprv v Prešove, neskôr aj v Poprade a v Humennom. Nie je jednoduché 
zvládnuť taký veľký nápor ľudí a disciplinovane zvládnuť samotné očkovanie s problémami 
vzniknutými či už zo strany ministerstva zdravotníctva alebo PSK, ktorý túto situáciu zvládol 
veľmi dobre. Tento trend bude zrejme pokračovať až do konca kalendárneho roka. Veľká vďaka 
patrí zdravotníkom, medikom, lekárom, zdravotným sestrám, záchranárom aj všetkým, ktorí sa 
zúčastňujú toho očkovania priamo z Úradu PSK, zamestnancom odboru IKT, odboru 
zdravotníctva a takýmto spôsobom pomáhajú zvládnuť boj s pandémiou.  
 
Predseda PSK Majerský navrhol do návrhovej komisie poslancov Bieľaka, Ferenčáka, 
Pilipa, Šmilňáka, Vooka.  
Hlasovanie:                 za: 51    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Kičuru a Paľu.  
 
Pripomenul poslancom, aby svoje poslanecké návrhy zasielali na mailovú adresu 
maria.rohalova@vucpo.sk a pri hlasovaní mali zapnuté kamery, aby nevznikali pochybnosti o 
výsledku hlasovania. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia a navrhol vyňať z dnešného  
rokovania bod 19 -  Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK.  
Diskusia:  
Poslanec Gašper oznámil, že je už prihlásený online. Nikto z poslancov nepredložil 
pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu rokovania. 
Predseda PSK Majerský požiadal poslancov hlasovať o predloženom programe s vyňatím 
bodu 19.  
 

Program 26. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (s vyňatím bodu 19): 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

                2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
                3. Systém organizácie a riadenia ÚHK PSK.                                                                             
                4. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva PSK. 
                5. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK. 
                6. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.                                                                                                                                                                  
                7. Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie. 
                8. Informácia o výsledku kontroly „VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším kontrolným úradom SR.                                                 
                9. Informatívna správa „Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji.“          
              10. Harmonogram predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK súvisiacich s prípravou dokumentácie a následného čerpania 
                    finančných prostriedkov.          
              11. Informatívna správa o vyhodnotení optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v okresoch Bardejov, 
                    Prešov a Svidník. 
              12. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 315/2019 zo dňa 21. 10. 2019. 
              13. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 352/2019 zo dňa 9. 12. 2019. 
              14. Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP za rok 2020. 
              15. Informatívna správa o pripravovanom investičnom zámere „Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia Andyho Warhola 
                    v Medzilaborciach. 
              16. Výsledky a činnosti organizátora verejnej hromadnej dopravy spoločnosti IDS Východ, s. r. o., v roku 2020. 
              17. Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2020. 
              18. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov. 
              19. Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. (vyňatý z programu rokovania) 
              20. Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 617/2020 zo dňa 14. 12. 2020. 
              21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
              22. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 
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              23. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. 
              24. Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 3. 3. 2017, číslo z registra zmlúv Úradu PSK: 
                    127/2017/ODDSVPaSB.                  
              25. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa 
                    v Bardejove na praktickom vyučovaní“.                                                                                                                                                                                                                              
              26. Rôzne.                                                                                                                                       
              27. Interpelácie poslancov.  
              28. Záver. 

Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Program 26. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2 – Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že uznesenie č. 27/2014 sa 
nevyhodnocuje, nakoľko stavebná akcia Šarišská galéria v Prešove ešte stále nie je ukončená. 
Podľa najnovších informácií sú už všetky podklady pripravené ku kolaudácii. Uznesenia č. 
482/2020, 598/2020, 627/2021 sú v plnení vzhľadom na stanovený termín. Uznesenia č. 
640/2021, 651/2021 sú splnené.    
Diskusia:  
Poslanec Dupkala potvrdil slová hlavného kontrolóra. Všetky potvrdenia, vyjadrenia 
a záväzné stanoviská potrebných organizácií sú už vydané, následne budú zosumarizované 
a môže sa pristúpiť k poslednému kroku a to kolaudácii, aby táto inštitúcia po ukončení 
pandemických opatrení slúžila čo najširšej verejnosti. Poďakoval všetkým, ktorí držali prsty 
a od začiatku podporovali rekonštrukciu Šarišskej galérie v Prešove. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Systém organizácie a riadenia ÚHK PSK: Ing. Mikloš, 
hlavný kontrolór PSK, zistil po nástupe do funkcie hlavného kontrolóra v minulom roku pri 
pozorovaní právnych noriem súvisiacich s výkonom kontroly na ÚHK, že v systéme 
organizácie riadenia ÚHK PSK sú uvedené zákony, ktoré už nie sú v platnosti. Pri tvorbe 
systému prišiel na to, že nebol v súlade s ustanovením § 19f) ods. 4 zákona NR SR č. 302/2001 
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov, kde je uvedené, že organizáciu útvaru hlavného 
kontrolóra ustanovuje zastupiteľstvo v organizačnom poriadku. Predložený organizačný 
poriadok nahrádza systém organizácie riadenia ÚHK. Tento organizačný poriadok neobsahuje 
významné zmeny, len úpravu právnych noriem. Schválením tohto organizačného poriadku sa 
ruší Systém organizácie a riadenia ÚHK PSK schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 
50/2014. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák upozornil na problémy poslanca Jánošíka s pripojením a hlasovaním. 
Nemôže sa nikomu dovolať a rád by hlasoval. Prebehli už 3 hlasovania a nie je to doriešené. 
Jednoducho nie je kontaktovaný na pripojenie. Predseda PSK Majerský poďakoval za túto 
informáciu. Poslanec Jánošík je už v kontakte s réžiou a vzniknutý problém sa rieši.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   Organizačný poriadok 
útvaru hlavného kontrolóra PSK. 
Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 4 – Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva 
PSK: JUDr. Lukačíková, oddelenie právne Úradu PSK, predstavila úpravy uvedené v  
Dodatku č. l k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva PSK. V čl. VI sa dopĺňa rokovanie 
prostredníctvom videokonferencie. Zastupiteľstvo môže prostredníctvom videokonferencie 
rokovať v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Po ukončení 
takého rokovania sa vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý sa do 48 hodín po ukončení 
rokovania zverejní na internetovej adrese PSK. V čl. VI sú popísané typy hlasovacích zariadení 
a rozlišuje sa hlasovanie. Pokiaľ sú poslanci v rokovacej sále, vtedy sa používa technické 
zariadenie pevne zabudované v stoloch rokovacej sály. Ak poslanci hlasujú formou 
videokonferencie využívajú na hlasovanie aplikáciu RVU, ktorá je nainštalovaná na počítači 
pripojenom cez šifrovaný komunikačný dátový prepoj prostredníctvom internetu. Obidva typy 
hlasovacích zariadení sú prepojené s hlavným systémom a to hlasovacím, evidenčným a 
riadiacim systémom H. E. R. Každý z poslancov môže využívať iba jedno z uvedených 
hlasovacích zariadení v konkrétnom prípade hlasovania. V čl. VI sa spresňuje spôsob prepočtu 
poslancov prítomných na zasadnutí zastupiteľstva ale aj tých, ktorí sú menovite ospravedlnení 
a tento prepočet sa udáva na základe spustenej prezentácie zo systému H. E. R. V čl. VI sa 
dopĺňa a spresňuje text, ktorým sa uvádzajú možnosti prihlásenia sa do diskusie tretím osobám 
odlišným od poslancov a prítomných čiže verejnosti. Verejnosť, ktorá chce vystúpiť na 
zasadnutí zastupiteľstva, musí svoj záujem o vystúpenie oznámiť elektronicky alebo písomne 
najneskôr 72 hodín pred konaním zastupiteľstva. Maximálny počet žiadateľov z verejnosti, 
ktorí vystúpia na zasadnutí zastupiteľstva, sú dvaja žiadatelia. Každý má vyhradený čas 3 
minúty, ich diskusný príspevok sa musí týkať prerokovaných otázok. V čl. VII sa spresňuje 
proces podávania úpravy návrhov na zmenu uznesenia, pokiaľ zastupiteľstvo prebieha formou 
videokonferencie. V takomto prípade návrh na zmenu uznesenia alebo čiastkovú zmenu 
uznesenia zasielajú navrhovatelia predsedajúcemu elektronicky na mailovú adresu vopred 
oznámenú a predsedajúci musí mať následne k dispozícii pred vyhlásením hlasovania aj 
vytlačený text poslaneckého návrhu. V čl. VIII sa spresňujú a riešia otázky, kedy sa poslanec 
považuje za prítomného a to v nadväznosti na spôsob a formu konania zastupiteľstva 
a hlasovania. Pri hlasovaní zdvihnutím ruky, ktoré prebieha v prípade poruchy hlasovacieho 
zariadenia, sa za prítomného považuje poslanec, ktorý sa nachádza v rokovacej sále. V prípade, 
ak prebieha rokovanie v rokovacej sále, kde je prítomný poslanec a hlasuje sa prostredníctvom 
hlasovacieho zariadenia typu TZ, na hlasovaní je prítomný ten poslanec, ktorý v čase 
vymedzenom na hlasovanie splní 2 podmienky, čiže má svoju identifikačnú hlasovaciu kartu 
vloženú v technickom zariadení, avšak musí stlačiť niektoré z tlačidiel za, proti, zdržal sa. 
Poslanec, ktorý nestlačí ani jedno z týchto tlačidiel sa bude považovať za neprítomného na 
hlasovaní bez ohľadu na to, či mal alebo nemal svoju identifikačnú kartu vloženú do 
technického zariadenia a nebude sa zarátavať do kvóra prítomných poslancov na hlasovaní. 
V prípade, ak sa poslanec zúčastňuje rokovania prostredníctvom videokonferencie, používa 
hlasovacie zariadenie RVU a na hlasovaní je prítomný ten poslanec, ktorý splní 3 podmienky. 
Je prihlásený svojím jedinečným identifikátorom a správnym PIN kódom, má zapnutú kameru 
kvôli overeniu identity a v čase vymedzenom na hlasovanie klikol a zvolil niektorú z 3 ikon za, 
proti, zdržal sa. Pokiaľ ide o tajné hlasovanie, je prítomný ten poslanec, ktorý si prevezme 
hlasovací lístok. Pod písmenom f) sa spresňuje možnosť podania námietky proti výsledku 
hlasovania z dôvodu nefunkčnosti technického zariadenia. Každý poslanec môže počas 
časového intervalu určeného na hlasovanie alebo bezprostredne po hlasovaní, najneskôr však 
do vyhlásenia výsledkov hlasovania predsedajúcim, podať zdvihnutím ruky alebo iným 
primeraným spôsobom námietku proti výsledku hlasovania s uvedením dôvodu nefunkčnosti 
technického zariadenia. Na základe takejto námietky vyhlási predsedajúci hlasovanie za 
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zmätočné a o predmetnom návrhu dá hlasovať opätovne, avšak bez diskusie. To boli základné 
zmeny, ktoré by sa mali premietnuť do Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Ceľuch pripomenul svoju pripomienku z Rady PSK k čl. IX Interpelácie poslancov, 
aby odpovede na interpelácie boli zasielané poslancom v elektronickej podobe, nie písomne, 
iba ak o to poslanec požiada. Svoj pozmeňovací návrh zaslal na uvedenú mailovú adresu 
v znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v čl. IX Interpelácie poslancov v bode 2 nasledovné 

znenie: V prípade, že na vznesenú interpeláciu nie je možné odpovedať na rokovaní 

zastupiteľstva, alebo ak na vysvetlenie nie je možné podať vyčerpávajúcu odpoveď, odpovedá 

sa poslancovi elektronicky najneskôr do 30 dní. Ak poslanec požiada o písomnú odpoveď, musí 

sa poslancovi poskytnúť písomná odpoveď najneskôr do 30 dní po rokovaní zastupiteľstva. 

Predseda odpovedá na interpelácie poslanca zastupiteľstva ústne na rokovaní zastupiteľstva, 

elektronicky alebo písomne do 30 dní. Ušetrí sa tým poštovné aj práca zamestnancov úradu. 
Na Rade PSK odznela aj ďalšia jeho požiadavka, aby pozvánka na Radu PSK bola zasielaná 
elektronicky, nie písomne poštou. Pripomenul to kvôli tomu, že niektorí členovia Rady PSK 
boli ospravedlnení. Podľa slov predsedu PSK Majerského je to celkom rozumný návrh. Na 
Rade PSK sa o tom rozprávalo. Poslanec Gašper je veľmi rád, že sú predložené tieto zmeny 
a jednoznačné podmienky pre hlasovanie. Predíde sa tým možným komplikáciám, ktoré už 
v minulosti nastali. V tejto súvislosti sa spýtal na hlasovanie pomocou aplikácie RVU v prípade 
videokonferencie. V podmienkach bolo uvedené, že za prítomného sa považuje poslanec, ktorý 
má zapnutú kameru atď. To všetko je samozrejme akceptovateľné. Chcel vedieť, či niekto bude 
preverovať a poprípade dodatočne korigovať, ak niekto bude hlasovať a bude mať vypnutú 
kameru. Aj na tomto zasadnutí už bolo viacej takýchto hlasovaní a nie je to korektné voči 
poslancom, ktorí hlasujú so zapnutou kamerou. Nevie si predstaviť, že to bude ešte dodatočne 
niekto overovať. Ďalej sa spýtal, či sa interpelácie môžu podávať len na zastupiteľstve, alebo 
ak požaduje poslanec nejaké informácie a vysvetlenie, môže kontaktovať predsedu PSK aj 
mimo zastupiteľstva. Stačí to mailom, alebo to musí byť listom, lebo sa môže vyskytnúť 
situácia, kedy poslanec potrebuje a požaduje informácie od predsedu PSK alebo Úradu PSK 
a nedostane ich. Požiadal o vysvetlenie k vypnutým kamerám počas hlasovania 
a k interpeláciám mimo zasadnutia zastupiteľstva. Ďalej požiadal o vyhotovenie rokovacieho 
poriadku v úplnom znení a jeho následné zaslanie mailom. Predseda PSK Majerský 
odpovedal, že po schválení tohto dodatku zastupiteľstvom a jeho podpísaní príde do platnosti 
v plnom znení. Interpelácia je vyšším stupňom pripomienky na vedenie samosprávneho kraja. 
Poslanci by nemali mať problém požiadať ho o stretnutie, alebo ozvať sa mu telefonicky, 
mailom alebo SMS správou. Osobne je vždy prístupný komunikácii a môže rozprávať 
o problémoch spojených s PSK aj mimo zastupiteľstva a interpelácií. Poslanec Benko súhlasí 
s poslancom Ceľuchom. Odpovede na interpelácie boli zasielané poslancom dokonca 
doporučenou poštou. Bude to lepšie mailom, ktorý potvrdí poslanec. Už na Rade PSK spomínal 
čl. IV  s tým, že rokovania zastupiteľstva môžu byť riadne aj mimoriadne. Zákon nepozná 
terminológiu „mimoriadne“, súhlasí s vysvetlením právneho oddelenia na Rade PSK. Keď je 
zasadnutie mimo plánu zasadnutí môže byť v pozvánke uvedené mimoriadne. Súhlasí so 
slovami predsedu PSK, že ak má poslanec nejaké požiadavky aj mimo zastupiteľstva, nie je 
problém sa s ním skontaktovať buď telefonicky, mailom alebo komunikovať s vedením, 
jednotlivými zamestnancami úradu, ale v meste Prešov je to trochu inak. Teda neznamená to, 
že poslanci majú k dispozícii len bod interpelácie a mesiac a pol nemôžu komunikovať 
s úradom. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Ceľuchom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje v čl. IX Interpelácie poslancov 

v bode 2. nasledovné znenie: V prípade, že na vznesenú interpeláciu nie je možné odpovedať 

na rokovaní zastupiteľstva, alebo ak na vysvetlenie nie je možné podať vyčerpávajúcu 
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odpoveď, odpovedá sa poslancovi elektronicky najneskôr do 30 dní. Ak poslanec požiada 

o písomnú odpoveď, musí sa poslancovi poskytnúť písomná odpoveď najneskôr do 30 dní 

po rokovaní zastupiteľstva. Predseda odpovedá na interpelácie poslanca zastupiteľstva ústne 

na rokovaní zastupiteľstva, elektronicky alebo písomne do 30 dní. 

Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. p) 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    Dodatok č. 1 k  Rokovaciemu  
poriadku Zastupiteľstva PSK so schváleným pozmeňovacím návrhom poslanca P. 
Ceľucha, ktorý je prílohou tohto uznesenia. 
Hlasovanie:                 za: 55    proti: 0     zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 
 

DODATOK č. 1 
 

K ROKOVACIEMU PORIADKU  
ZASTUPITEĽSTVA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
 

I. 
Úvodné ustanovenie 

 
Účelom dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho 
kraja (ďalej len „rokovací poriadok“) je úprava niektorých ustanovení a doplnenie možnosti 
rokovania zastupiteľstva prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 
komunikačných technológií (ďalej len „videokonferencia“). 
 

II. 
 
V článku IV. Zvolanie rokovania a návrh programu zastupiteľstva v bode 2 sa vypúšťa text: 
 
Rokovanie zastupiteľstva môžu byť riadne a mimoriadne. Riadne sa konajú najmenej raz za 
dva mesiace. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, pri 
slávnostných príležitostiach, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov.   
 
A nahrádza sa textom:  
Rokovania zastupiteľstva môžu byť riadne a mimoriadne. Riadne sa konajú najmenej raz za 
dva mesiace. Mimoriadne rokovanie môže byť zvolané na prerokovanie závažných úloh, pri 
slávnostných príležitostiach, alebo ak o to požiada aspoň jedna tretina poslancov.   
 

III. 
 

V článku VI. Rokovanie zastupiteľstva v bode 1 sa vypúšťa text: 
Rokovanie zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné, 
v zmysle platnej právnej úpravy. Okrem poslancov sa na rokovanie pozývajú poslanci NR SR, 
ktorí majú trvalé bydlisko na území Prešovského kraja a zástupcovia tlače. Na rokovanie môžu 
byť pozvaní aj štatutári organizácií zriadených a založených zastupiteľstvom a členovia komisií 
zriadených zastupiteľstvom. 
 
A nahrádza sa textom:  
Rokovanie zastupiteľstva je verejné, ak zastupiteľstvo nevyhlási rokovanie za neverejné v 
zmysle platnej právnej úpravy. Okrem poslancov sa na rokovanie pozývajú poslanci NR SR, 
ktorí majú trvalé bydlisko na území Prešovského samosprávneho kraja a zástupcovia tlače. Na 
rokovanie môžu byť pozvaní aj štatutárni zástupcovia organizácií zriadených a založených 
Prešovským samosprávnym krajom a členovia komisií zriadených zastupiteľstvom. 
Rokovanie zastupiteľstva možno v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo 
výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová 
situácia“) uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami 
komunikačnej technológie (ďalej len „videokonferencia“). Z rokovania zastupiteľstva  podľa 
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predchádzajúcej vety sa vyhotoví obrazovo-zvukový záznam, ktorý sa do 48 hodín po ukončení 
rokovania zverejní na internetovej adrese Prešovského samosprávneho kraja.  
Ostatné ustanovenia rokovacieho poriadku sa primerane použijú aj na rokovanie zastupiteľstva 
prostredníctvom videokonferencie. 
 

IV. 
 

V článku VI. Rokovanie zastupiteľstva v bode 5 sa vypúšťa text: 
  
Pred začiatkom rokovania zastupiteľstva zodpovedná osoba za elektronické hlasovacie 
zariadenie preverí funkčnosť všetkých hlasovacích zariadení poslancov a informuje poslancov 
o spôsobe použitia hlasovacieho zariadenia. V prípade výskytu akejkoľvek pochybnosti 
o funkčnosti hlasovacieho zariadenia je poslanec povinný túto skutočnosť bezodkladne 
oznámiť. 
 
A nahrádza sa textom: 
Hlasovací, Evidenčný a Riadiaci Systém (ďalej len „systém H.E.R.“) je elektronické hlasovacie 
zariadenie licencované pre potreby zasadnutí zastupiteľstva. Systém H.E.R je prepojený so 
systémom na hlasovanie a prihlasovanie do diskusií poslancov (ďalej len „hlasovacie 
zariadenie“). Ak sa poslanci nachádzajú v rokovacej sále, používajú ako hlasovacie zariadenie 
technické zariadenie, ktoré je pevne zabudované v stoloch rokovacej sály (ďalej len „TZ“). 
V prípade videokonferencie poslanci využívajú ako hlasovacie zariadenie aplikáciu Remote 
Voting Unit (ďalej len „RVU“), ktorá je nainštalovaná na počítači pripojenom cez šifrovaný 
komunikačný dátový prepoj prostredníctvom internetu so systémom H.E.R. Pre poslanca je na 
rokovaní umožnené používať len jedno z uvedených hlasovacích zariadení. Pred začiatkom 
rokovania zastupiteľstva osoba, zodpovedná za obsluhu systému H.E.R., preverí funkčnosť 
hlasovacích zariadení a informuje poslancov o spôsobe použitia hlasovacieho zariadenia. 
V prípade výskytu akejkoľvek pochybnosti o funkčnosti hlasovacieho zariadenia je poslanec 
povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť.  
 

V. 
 

V článku VI. Rokovanie zastupiteľstva v bode 6 sa vypúšťa text: 
 
Na začiatku rokovania predseda oznámi počet prítomných a menovite ospravedlnených 
poslancov. Predloží na schválenie návrh programu rokovania, návrh na členov návrhovej 
komisie na základe návrhu predsedov poslaneckých klubov, určí zapisovateľa a overovateľov 
zápisnice.  
 
A nahrádza sa textom:  
Na začiatku rokovania predseda oznámi počet prítomných na základe spustenej prezentácie zo 
systému H.E.R a menovite ospravedlnených poslancov. Ak počet prezentovaných poslancov 
dosiahne nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov, rokovanie je možné otvoriť a zasadnutie 
vyhlásiť za uznášaniaschopné. Predseda predloží na schválenie hlasovaním návrh programu 
rokovania a návrh na členov návrhovej komisie na základe návrhu predsedov poslaneckých 
klubov. Predseda určí zapisovateľa a overovateľov zápisnice.     
 

VI. 
 

V článku VI. Rokovanie zastupiteľstva v bode 13 sa vypúšťa text:  
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Do diskusie sa prihlasujú poslanci prostredníctvom elektronického hlasovacieho zariadenia. 
V prípade poruchy elektronického hlasovacieho zariadenia sa poslanci prihlasujú písomne, 
alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci udeľuje slovo poslancom, riaditeľovi úradu a hlavnému 
kontrolórovi v poradí, v akom sa do diskusie prihlásili. Ostatným zúčastneným, ktorí sa 
prihlásia do diskusie, sa udelí slovo len so súhlasom zastupiteľstva a len k prerokovávaným 
otázkam. Ak na rokovaní požiada o slovo prezident SR, poslanec NR SR, zástupca vlády SR 
alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného štátneho orgánu, starosta obce, primátor 
mesta, ktoré patria do územia samosprávneho kraja, slovo sa mu udelí. 
 
A nahrádza sa textom:  
Do diskusie sa prihlasujú poslanci prostredníctvom hlasovacieho zariadenia. V prípade poruchy 
hlasovacieho zariadenia sa poslanci prihlasujú písomne alebo zdvihnutím ruky. Predsedajúci 
udeľuje slovo poslancom, riaditeľovi úradu a hlavnému kontrolórovi v poradí, v akom sa do 
diskusie prihlásili. Ak na rokovaní požiada o slovo prezident SR, poslanec NR SR, zástupca 
vlády SR alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného štátneho orgánu, starosta obce, 
primátor mesta, ktoré patria do územia samosprávneho kraja, slovo sa mu udelí.  
Verejnosť, ktorá chce vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva, musí svoj záujem o vystúpenie 
oznámiť elektronicky na e-mail predseda@vucpo.sk alebo písomne na adresu Úradu PSK, a to 
najneskôr 72 hodín pred konaním zastupiteľstva. Žiadateľ uvedie svoje osobné údaje v rozsahu 
meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefónny kontakt a bod, ku ktorému má záujem vystúpiť. 
K jednému bodu môžu vystúpiť maximálne dvaja žiadatelia, pričom o poradí bude rozhodovať 
čas doručenia e-mailovej správy alebo doručenia písomnej žiadosti. Údaje o žiadateľoch, ktorí 
sa prihlásili o vystúpenie k predmetnému bodu, v rozsahu meno a priezvisko, oznámi 
predsedajúci pred začiatkom rokovania o danom bode. Diskusný príspevok musí byť 
k prerokovaným otázkam a môže trvať najviac 3 minúty. Pokiaľ príspevok diskutujúceho nie 
je k bodu, ku ktorému sa prihlásil, má predsedajúci možnosť vziať mu slovo. 
O udelení slova rozhodujú poslanci procedurálnym hlasovaním. Zastupiteľstvo môže vyjadriť 
súhlas s udelením slova aj ďalším zúčastneným, ale len k prerokovávaným otázkam. 
 

VII. 
 

V článku VII. Príprava a schvaľovanie uznesení zastupiteľstva v bode 2 sa vypúšťa text: 
  
Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli, 
predkladá na schválenie zastupiteľstvu predsedajúci. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva 
hlasovať v poradí, v akom boli podané. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu 
podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. 
V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu 
uznesenia. 
 
A nahrádza sa textom:  
Návrh na zmenu uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli 
predkladá na schválenie zastupiteľstvu predsedajúci. Predsedajúci o týchto návrhoch dáva 
hlasovať v poradí, v akom boli podané. Každý poslanec má právo proti predloženému návrhu 
podať protinávrh, o ktorom je zastupiteľstvo povinné hlasovať v poradí, v akom boli podané. 
V prípade, že zastupiteľstvo pozmeňujúce návrhy neschváli, hlasuje sa o pôvodnom návrhu 
uznesenia. 
Ak sa rokovanie zastupiteľstva uskutočňuje prostredníctvom videokonferencie, návrh na zmenu 
uznesenia, resp. čiastkové zmeny v uznesení alebo v predkladanom materiáli sa zasielajú 
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predsedajúcemu elektronicky na e-mailovú adresu vopred oznámenú predsedajúcim. Vytlačený 
text poslaneckého návrhu musí mať predsedajúci k dispozícii pred vyhlásením hlasovania. 
 

VIII. 
 

V článku VII. Príprava a schvaľovanie uznesení zastupiteľstva v bode 7 sa vypúšťa text: 
  
Hlasuje sa elektronickým hlasovacím zariadením. V prípade jeho poruchy zdvihnutím ruky 
a následným sčítaním hlasov skrutátormi. Pri hlasovaní prostredníctvom elektronického 
hlasovacieho zariadenia je prítomný ten poslanec, ktorý v čase vymedzenom na hlasovanie, má 
hlasovaciu kartu vloženú v hlasovacom zariadení. Pri hlasovaní zdvihnutím ruky je prítomný 
ten poslanec, ktorý sa nachádza v rokovacej sále. Proces hlasovania zdvihnutím ruky prebieha 
v troch fázach a to tak, že skrutátor na pokyn predsedajúceho zistí počet poslancov, ktorí 
hlasovali „za“. Počet hlasov „za“ sa zaznamená na sčítacom hárku. Rovnaký postup sa použije 
pri hlasovaní „proti“ a „zdržal sa“. Na poslanca, ktorý sa nevyjadril pri hlasovaní zdvihnutím 
ruky, sa hľadí, že nehlasoval. Sčítacie hárky sa zosumarizujú a výsledky hlasovania sa 
odovzdajú návrhovej komisii, po schválení ktorej sa predložia predsedajúcemu na vyhlásenie. 
V prípade tajného hlasovania je prítomný ten poslanec, ktorý si prevezme hlasovací lístok. Na 
prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov, v niektorých prípadoch v súlade s platnou legislatívou súhlas trojpätinovej väčšiny 
všetkých poslancov a na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas 
trojpätinovej väčšiny všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže väčšinou hlasov prítomných 
poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. Hlasovanie 
k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak. 
Každý poslanec môže bezprostredne po verejnom hlasovaní, najneskôr do vyhlásenia 
výsledkov hlasovania, podať námietku proti výsledku hlasovania z dôvodu nefunkčnosti 
technického zariadenia pri elektronickom hlasovaní. Na základe vznesenej námietky vyhlási 
predsedajúci hlasovanie za zmätočné a o predmetnou návrhu dá opätovne hlasovať. Táto 
skutočnosť sa zaznamená v zápisnici zo zasadnutia.       
  
A nahrádza sa textom:  
Rokovanie a prijímanie uznesení zastupiteľstva sa môže uskutočňovať v rokovacej sále, alebo 
prostredníctvom videokonferencie. Hlasuje sa hlasovacím zariadením. V prípade jeho poruchy 
zdvihnutím ruky a následným sčítaním hlasov skrutátormi. 
a) Pri hlasovaní zdvihnutím ruky je prítomný ten poslanec, ktorý sa nachádza v rokovacej sále. 
Skrutátor na pokyn predsedajúceho zistí počet poslancov, ktorí sa nachádzajú v rokovacej sále, 
čo poslanci preukážu zdvihnutím ruky. 
Proces hlasovania zdvihnutím ruky prebieha v troch fázach, a to tak, že skrutátor na pokyn 
predsedajúceho zistí počet poslancov, ktorí hlasovali „za“. Počet hlasov „za“ sa zaznamená na 
sčítacom hárku. Rovnaký postup sa použije pri hlasovaní „proti“ a „zdržal sa“. Na poslanca, 
ktorý sa nevyjadril pri hlasovaní zdvihnutím ruky, sa hľadí, že nehlasoval a započítava sa do 
kvóra prítomných poslancov na hlasovaní. Sčítacie hárky sa zosumarizujú a výsledky 
hlasovania sa odovzdajú návrhovej komisii, po schválení ktorej sa predložia predsedajúcemu 
na vyhlásenie. 
b) Ak sa poslanec nachádza v rokovacej sále, hlasuje prostredníctvom hlasovacieho zariadenia 
typu TZ. Na hlasovaní je prítomný ten poslanec, ktorý v čase vymedzenom na hlasovanie má 
svoju identifikačnú hlasovaciu kartu vloženú v TZ a stlačil niektoré z tlačidiel „za“, „proti“, 
„zdržal sa“. Poslanec, ktorý nestlačil ani jedno z troch tlačidiel, sa považuje za neprítomného 
na hlasovaní bez ohľadu na to, či mal alebo nemal svoju identifikačnú hlasovaciu kartu vloženú 
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v TZ a bez ohľadu na to, či sa nachádzal alebo nenachádzal v rokovacej sále; takýto poslanec 
sa nezarátava do kvóra prítomných poslancov na hlasovaní.   
c) Ak sa poslanec zúčastňuje na rokovaní prostredníctvom videokonferencie, používa 
hlasovacie zariadenie typu RVU. Na hlasovaní je prítomný ten poslanec, ktorý je v aplikácii 
RVU prihlásený svojím jedinečným identifikátorom a správnym PIN kódom (heslom), má 
zapnutú kameru kvôli overeniu identity a v čase vymedzenom na hlasovanie klikol a zvolil 
niektorú z troch ikon „za“, „proti“, „zdržal sa“. 
Poslanec, ktorý neklikol na žiadnu ikonu v RVU sa považuje za neprítomného na hlasovaní 
a nezapočíta sa do kvóra prítomných poslancov.  
d) Pri tajnom hlasovaní je prítomný ten poslanec, ktorý si prevezme hlasovací lístok. Tajné 
hlasovanie riadi mandátová komisia, ktorá dozerá na priebeh tajného hlasovania, vydáva 
poslancom hlasovacie lístky, spočítava hlasy, rozhoduje s konečnou platnosťou o platnosti, 
resp. neplatnosti hlasovacieho lístka a vyhotovuje zápisnicu o výsledku tajného hlasovania. 
Zápisnica mandátovej komisie o výsledku tajného hlasovania je súčasťou zápisnice zo 
zasadnutia zastupiteľstva. 
e) Na prijatie uznesenia zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných 
poslancov, v niektorých prípadoch v súlade s platnou legislatívou súhlas trojpätinovej väčšiny 
hlasov všetkých poslancov a na prijatie všeobecne záväzného nariadenia je potrebný súhlas 
trojpätinovej väčšiny hlasov všetkých poslancov. Zastupiteľstvo môže nadpolovičnou väčšinou 
hlasov prítomných poslancov rozhodnúť, že hlasovanie ku konkrétnemu bodu bude tajné. 
Hlasovanie k personálnym otázkam je spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne inak. 
f) Každý poslanec môže počas časového intervalu určeného na hlasovanie alebo bezprostredne 
po hlasovaní, najneskôr však do vyhlásenia výsledkov hlasovania predsedajúcim, podať 
zdvihnutím ruky alebo iným primeraným spôsobom námietku proti výsledku hlasovania 
s uvedením dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia. Na základe vznesenej námietky 
vyhlási predsedajúci hlasovanie za zmätočné a o predmetnom návrhu dá opätovne hlasovať bez 
diskusie. Táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici zo zasadnutia. 
g) Výsledky hlasovania vyhlási predsedajúci tak, že oznámi počet prítomných poslancov, počet 
poslancov, ktorí hlasovali „za“ návrh, počet poslancov, ktorí hlasovali „proti“ návrhu, počet 
poslancov, ktorí „sa zdržali“ hlasovania a počet poslancov, ktorí „nehlasovali“. 
 

IX. 
 

V článku IX. Interpelácie poslancov v bode 2 sa vypúšťa text: 
 
V prípade, že na vznesenú interpeláciu nie je možné odpovedať na rokovaní zastupiteľstva, 
alebo ak na vysvetlenie nie je možné podať vyčerpávajúcu odpoveď, alebo ak o to poslanec 
požiada, musí sa poslancovi poskytnúť písomná odpoveď najneskôr do 30 dní po rokovaní 
zastupiteľstva.   
Predseda odpovedá na interpelácie poslanca zastupiteľstva ústne na rokovaní zastupiteľstva, 
alebo písomne do 30 dní.  
 
A nahrádza sa textom:  
V prípade, že na vznesenú interpeláciu nie je možné odpovedať na rokovaní zastupiteľstva, 
alebo ak na vysvetlenie nie je možné podať vyčerpávajúcu odpoveď, odpovedá sa poslancovi 
elektronicky najneskôr do 30 dní. Ak poslanec požiada o písomnú odpoveď, musí sa poslancovi 
poskytnúť písomná odpoveď najneskôr do 30 dní po rokovaní zastupiteľstva. 
Predseda odpovedá na interpelácie poslanca zastupiteľstva ústne na rokovaní zastupiteľstva, 
elektronicky alebo písomne do 30 dní. 
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X. 
 
V článku X. Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní zastupiteľstva v bode 1 sa vypúšťa 
text:  
 
Organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie zastupiteľstva kancelária riaditeľa úradu. 
  
A nahrádza sa textom:  
Organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie zastupiteľstva kancelária riaditeľa úradu 
a odbor informačno-komunikačných technológií.  
 
 

XI. 
 

1. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja bol 
schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov zastupiteľstva na 26. zasadnutí dňa 29. 
marca 2021 uznesením č. 669/2021. 
 
2. Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
nadobúda účinnosť dňom 1. apríla 2021. 
 
 
 
V Prešove dňa 29. marca 2021 
 
 
 
   
 
 
 
                                                                              PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                           predseda Prešovského samosprávneho kraja  
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K bodu 5 – Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií pri 
Zastupiteľstve PSK: JUDr. Lukačíková, oddelenie právne Úradu PSK, informovala 
prítomných o doplnení Rokovacieho poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK. V čl. V sa 
dopĺňa možnosť prijímania rozhodnutí na rokovaní komisie prostredníctvom videokonferencie. 
V čl. VIII sa nadväzne upravujú podmienky rokovania komisie prostredníctvom  
videokonferencie. Ustanovila sa podmienka, že komisia môže rokovať prostredníctvom 
videokonferencie nielen v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného 
stavu, ale aj v prípade, ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. 
Pozvánka na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie musí obsahovať aj odkaz – 
link, určený k internetovému pripojeniu cez vybraný prostriedok komunikačnej technológie. 
Prostredníctvom videokonferencie nie je možné rokovať v prípade tajného hlasovania. 
Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie sa považuje za uznášaniaschopné, ak je 
pripojená nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. V čl. IX sa spresňujú podmienky 
hlasovania per rollam. Zápisnicu z takého hlasovania bude podpisovať iba predseda komisie, 
nemusí už podpisovať podpredseda komisie. Členom komisie patrí odmena za účasť na 
zasadnutí v zmysle Zásad odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov za 
podmienky, že hlasovanie uskutoční člen komisie v určenej lehote a odpoveď bude zaslaná 
z úradnej mailovej adresy. Hlasovanie per rollam taktiež nie je možné v prípade tajného 
hlasovania. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. p) 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     Dodatok č. 1 k Rokovaciemu 
poriadku komisií pri Zastupiteľstve PSK, ktorý je prílohou tohto uznesenia. 
Hlasovanie:                 za: 55    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 

 
DODATOK č. 1 

 
K ROKOVACIEMU PORIADKU KOMISIÍ 

PRI ZASTUPITEĽSTVE PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 
 

I.  
Úvodné ustanovenie 

 
Účelom dodatku č. 1 k Rokovaciemu poriadku komisií Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja (ďalej len „rokovací poriadok“) je úprava niektorých ustanovení 
rokovacieho poriadku a doplnenie možnosti rokovania komisií spôsobom online. 
 

II. 
 

V článku V. Rokovanie komisie v bode 8 sa vypúšťa text:  
 

Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení a to hlasovaním na riadnom zasadnutí 
komisie alebo rozhodovacím procesom tzv. per rollam (ďalej len „hlasovanie per rollam“).  
 
A nahrádza sa textom: 
  
Komisia prijíma rozhodnutie formou prijatých uznesení, a to hlasovaním na riadnom zasadnutí, 
hlasovaním na rokovaní prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami  
komunikačnej technológie (ďalej len „videokonferencia“)  alebo rozhodovacím procesom tzv. 
per rollam (ďalej len “per rollam“). 
 

III. 
 

Dopĺňa sa článok VIII. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie:  
 
1. Rokovanie komisie je možné realizovať prostredníctvom videokonferencie:      
a) v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného 
v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „krízová situácia“) na základe rozhodnutia 
predsedu komisie, 
b) ak o to požiada nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. 
 
2. Pozvánka na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie musí obsahovať aj odkaz 
– link určený k internetovému pripojeniu cez vybraný prostriedok komunikačnej technológie,  
prostredníctvom ktorého sa môže člen komisie aj verejnosť na rokovanie komisie pripojiť 
a zúčastniť sa online rokovania.   
 
3. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie má rovnakú výpovednú hodnotu ako 
jej rokovanie bez videokonferencie. Prostredníctvom videokonferencie nie je možné rokovať 
v prípade tajného hlasovania.  
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4. Rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie sa považuje za uznášaniaschopné, ak 
je na rokovaní prostredníctvom vybraného prostriedku komunikačnej technológie pripojená 
nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie.  
 
5.  Na rokovanie komisie prostredníctvom videokonferencie a na jeho priebeh sa primerane 
použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.   
 
 

IV. 
 
Článok VIII. a článok IX. sa prečíslujú na článok IX. a článok X.   
 
 

V. 
 

V článku IX. Hlasovanie per rollam v bode 9 sa vypúšťa text: 
 

Po ukončení hlasovania „per rollam“ sekretár komisie vyhodnotí výsledky hlasovania 
najneskôr do 3 pracovných dní po skončení hlasovania a o hlasovaní zabezpečí vyhotovenie 
zápisnice, ktorú schvaľuje svojím podpisom predseda komisie a podpredseda komisie. 
 
A nahrádza sa textom:   
 
Po ukončení hlasovania per rollam sekretár komisie vyhodnotí výsledky hlasovania najneskôr 
do 3 pracovných dní po skončení hlasovania a o hlasovaní zabezpečí vyhotovenie zápisnice, 
ktorú schvaľuje svojím podpisom predseda komisie. 
 

 
VI. 

 
V článku IX. Hlasovanie per rollam sa dopĺňajú body 15, 16 a 17: 
 
15. Rokovanie komisie spôsobom hlasovania per rollam sa považuje za riadne zasadnutie 
komisie v prípade, ak sa predmetným spôsobom hlasuje v rámci schváleného plánu zasadnutí 
komisie.  
 
16. Členom komisie patrí odmena za účasť na zasadnutí v zmysle Zásad odmeňovania 
poslancov Prešovského samosprávneho kraja a členov komisií – neposlancov za podmienky, 
že hlasovanie člen komisie uskutoční v určenej lehote a odpoveď bude zaslaná z úradnej e-
mailovej adresy.  
 
17. Hlasovanie per rollam nie je možné realizovať v prípade tajného hlasovania. 
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VII. 
 

V článku X. Záverečné ustanovenia sa dopĺňa bod 4.: 
 
4. Dodatok č. 1 k rokovaciemu poriadku bol schválený zastupiteľstvom uznesením č. 670/2021 
dňa 29. marca 2021. Rokovací poriadok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a účinnosť 
dňom podpísania uznesenia predsedom PSK. 
 
 
 
V Prešove dňa 29. marca 2021 
 
 
 
 
 
 

                                                                           PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                                                                          predseda Prešovského samosprávneho kraja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17 
 

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2021 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2021: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, uviedla, že predložená úprava rozpočtu sa týka predovšetkým presunov 
finančných prostriedkov uvedených v prílohe č. 1. Ide o presun preložky cesty v Starej Ľubovni 
z Úradu PSK na SÚC PSK a presun finančných prostriedkov zo SÚC PSK na Úrad PSK na 
výkon stavebného a autorského dozoru na cesty v rámci IROP ako nadlimitné výdavky. Pre 
SOŠ technickú v Prešove sa ponižuje rozpočet kapitálových výdavkov o 23 194 eur, pretože 
škola má svoje vlastné finančné prostriedky získané refundáciou z projektu IROP. V prílohe č. 
2 sú uvedené presuny medzi investičnými akciami SÚC PSK. Hneď v prvej položke SÚC PSK 
oznámila zmenu. Ide o rekonštrukciu mosta II/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom a sú to 
výdavky na projektovú dokumentáciu. Súčasťou tejto zmeny je aj informatívna správa 
o zostatku finančných prostriedkov z investičných akcií, ktoré sa presúvajú z roku 2020 do roku 
2021. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:                                                                                                                                                                   
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 2/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 -   23 194 € na 29 790 501 € 

 v tom oblasť financovania:   

 Úrad PSK  -    117 090 € 

 Projekty     161 247 € 

 Doprava   -     44 157 € 

 Vzdelávanie  -     23 194 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o - 23 194 € na 22 669 885 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 321 384 € 
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A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia  
 

 
 

  

A.5 Presuny kapitálových výdavkov v rámci rozpočtu SÚC PSK  
  

 Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia. 
  

Hlasovanie:                 za: 58    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
 
 
Prílohy č. 1 tohto uznesenia: 
 
 
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     - 23 194 € 

Oblasť financovania: Úrad PSK     - 117 090 € 

 Úrad PSK Preložka cesty III/3146 - juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - 
spoločná investícia s mestom Stará Ľubovňa  04.5 RF -117 090 € 

Oblasť financovania: Projekty   161 247 € 

Úrad PSK Financovanie stavebných dozorov v rámci projektov IROP – nadlimitné 
výdavky    

 Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie 
dopravnej mobility v okrese Svidník – nadlimitné výdavky 04.5. RF 26 304 € 

 Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej 
mobility v okrese Humenné – nadlimitné výdavky 04.5. RF 32 688 € 

 Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej 
mobility v okresoch Kežmarok a Levoča – nadlimitné výdavky 04.5. RF 32 400 € 

 Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. etapa – nadlimitné 
výdavky 04.5. RF 69 855 € 

Oblasť financovania: Doprava     - 44 157 € 

SÚC PSK Výkon stavebného a autorského dozoru  04.5. RF -        161 247 € 

SÚC PSK 
Preložka cesty III/3146 - juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa - 
spoločná investícia s mestom Stará Ľubovňa  04.5. RF 117 090 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     -23 194 € 

SOŠ technická Prešov  Nákup CNC frézy 09. RF -23 194 € 
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Príloha č. 2 tohto uznesenia: 

 

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

 

Názov investičnej akcie 

Pôvodný 
rozpočet 

Úprava 
rozpočtu 

RO po úprave 

RF RF RF 

Rekonštrukcia mosta II/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom, PD  20 000 € 9 400 € 29 400 € 

Výstavba autoumyvárky vozidiel na cestmajsterstvách v Lipanoch, PD  10 000 € 3 992 € 13 992 € 

Rekonštrukcia budovy zimnej údržby na cestmajsterstve Stará Ľubovňa, PD 15 000 € 2 244 € 17 244 € 
Rekonštrukcia administratívnej budovy a garáží na cestmajsterstve 
Spišská Stará Ves, PD 14 485 € -13 849 € 636 € 

Výstavba skládky inertného materiálu na cestmajsterstve Poprad, PD 10 000 € -10 000 € 0 € 

Rekonštrukcia prevádzkovej budovy Giraltovce, PD 10 000 € 4 300 € 14 300 € 
Prestrešenie skládky chemického posypového materiálu a prestrešenie  
na vozidlo, stredisko Hanušovce nad T., PD 5 000 € 4 512 € 9 512 € 

Rekonštrukcia podláh garáží cestmajsterstva Bardejov, PD 5 000 € -5 000 € 0 € 

Rekonštrukcia AB na cestmajsterstve Bardejov, PD 10 000 € -10 000 € 0 € 

III/3446 Styková križovatka cesty III/3446 s MK Záborské vrátane PD 5 000 € -5 000 € 0 € 
Rekonštrukcia križovatky ciest III/3446 a III/3443    
v obci Záborské, vrátane PD 5 000 € -5 000 € 0 € 

Rekonštrukcia križovatiek na ceste III/3446, PD 0 € 5 000 € 5 000 € 

Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3431 50 000 € -50 000 € 0 € 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177 a III/3182                                       40 000 € 50 000 € 90 000 € 
Inžinierska činnosť pre prípravu stavby "Eliminácia bezpečnostných rizík  
na ceste II/537" 28 040 € 17 000 € 45 040 € 

Rekonštrukcia mosta č. 3120-001, Stará Ľubovňa, PD 4 839 € -4 839 € 0 € 

Rekonštrukcia mosta č. 3110-002, Veľká Franková, PD 34 923 € -155 € 34 768 € 

Výstavba mosta Dlhé Klčovo - Nižný Hrušov, PD 55 767 € -192 € 55 575 € 

ICP licencie ORIS 0 € 38 156 € 38 156 € 

Detektor krytia výstuže v betóne 0 € 2 882 € 2 882 € 

Prenosná rázová zaťažovacia aparatúra LDD 100 0 € 6 382 € 6 382 € 

Zariadenie pre aplikáciu horúcich asfaltových zmesí - 1 ks 32 000 € -32 000 € 0 € 

Rekonštrukcia administratívnych budov AB1 a AB2 oblasti Prešov, PD 1 383 € -1 383 € 0 € 

Zavedenie mzdového programu Magma 1 950 € -1 950 € 0 € 

Systém na elektronické verejné obstarávanie 4 500 € -4 500 € 0 € 

Bariérová kosačka s obkášačom - 2 ks 100 000 € -100 000 € 0 € 

Bariérová kosačka s obkášačom - 1 ks 0 € 80 000 € 80 000 € 

Lesná fréza - prídavné zariadenie za traktor - 1 ks 0 € 20 000 € 20 000 € 

Teleskopický nakladač - 4 ks 230 000 € -230 000 € 0 € 

Teleskopický nakladač - 2 ks 0 € 230 000 € 230 000 € 
PD - Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001) 
cez rieku Laborec v obci Veľopolie 25 000 € -25 000 € 0 € 

Rekonštrukcia mosta M5150 (III/3840-001)  
cez rieku Laborec v obci Veľopolie 450 000 € 25 000 € 475 000 € 

Vodovod a kanalizácia Lipany 5 295 € -5 295 € 0 € 

Retenčný a výustný objekt kanalizácie Lipany 0 € 5 295 € 5 295 € 

SPOLU: 1 173 182 € 0 € 1 173 182 € 
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K bodu 7 – Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok 
a ich odpísanie z účtovnej evidencie: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, informovala prítomných o dôvode predloženia materiálu, ktorým je ukončenie 
exekučných konaní v zmysle zákona o starých exekúciách s uplynutím rozhodnej doby. Staré 
exekúcie sa zastavujú, lebo od doručenia prvotného poverenia uplynula rozhodná doba 5 rokov. 
Ide o pohľadávku voči fyzickej osobe 3 765,37 eur z nájomného a pohľadávku voči Stredisku 
sociálnej služby Podháj – Poprad – Veľká, n. o., vo výške 16 094 eur, ktorá vznikla z nevrátenia 
finančného príspevku. Pri vymáhaní sa postupovalo podľa zásad. Jednotlivé odbory po zistení 
pohľadávok po lehote splatnosti pristúpili k vymáhaniu prostredníctvom súdu. Následne sa 
vymáhali tieto pohľadávky prostredníctvom exekútora. Keďže vymáhanie nebolo úspešné 
a platí zákon o starých exekúciách, exekútori ukončili exekúcie. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) zákona 
NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení 
v nadväznosti na § 16 písm. q)  a § 12 ods. 7 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení     s c h v a ľ u j e   trvalé upustenie od vymáhania 
pohľadávok a ich odpísanie z účtovnej evidencie Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, vedených voči:  
• Jánovi Voľanskému, bytom Uzovský Šalgov, 082 61 Ražňany, vo výške 3765,37 eur 
• Stredisku sociálnej služby Podháj – Poprad – Veľká, n. o., Scherfelova 16,  

 058 01  Poprad, IČO: 42092337, vo výške 16 094 eur. 
Hlasovanie:                 za: 55    proti: 0     zdržali sa: 2  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Informácia o výsledku kontroly „VÚC - využívanie 
finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou Najvyšším 
kontrolným úradom SR: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, 
oboznámila prítomných s vykonaním kontroly NKÚ SR, ktorá prebiehala od 1. 6. 2020. 
Protokol o výsledku kontroly bol predložený PSK v januári 2021. Predmetom kontroly bolo 
zostavenie a plnenie rozpočtu VÚC, využívanie verejných prostriedkov a nakladanie 
s majetkom VÚC. Účelom kontroly bolo preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania všeobecných 
záväzných právnych predpisov pri využívaní verejných prostriedkov a majetku. NKÚ 
vypracoval odporúčania pre PSK, z ktorých vybrala najdôležitejšie: vypracovanie postupu pri 
riadení rizík; vypracovanie smernice o finančnej kontrole, ktorá vychádza z metodickej 
pomôcky sekcie auditu a kontroly ministerstva financií; zadefinovanie prípadov hodných 
osobitného zreteľa v rámci prevodu a prenájmu v Zásadách hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK a ich schvaľovanie prostredníctvom inštitútu osobitného zreteľa na dvoch 
zasadnutiach zastupiteľstva; vykonávanie analýzy nakladania s prebytočným majetkom 
z hľadiska ekonomickej výhodnosti pre PSK. Súčasťou materiálu je protokol o výsledku 
kontroly. Pre NKÚ SR boli zároveň vypracované opatrenia na odstránenie zistených 
nedostatkov s procesnou úpravou v priebehu roka, aby nedochádzalo k pochybeniam. 
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     informáciu 
o výsledku kontroly „VÚC – využívanie finančných prostriedkov a majetku“ vykonanou 
Najvyšším kontrolným úradom SR. 
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Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Informatívna správa „Pasportizácia cykloturistických 
trás v Prešovskom kraji“: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického 
rozvoja Úradu PSK, informovala prítomných o prvej pasportizácii v okresoch Prešov 
a Levoča v PSK. Pasportizácia bola posudzovaná podľa normy STN 01 8028 – Cykloturistické 
značenie pri dodržiavaní navrhovaných parametrov pozemných komunikácií stanovených 
v prílohe zmluvy o dielo. Išlo o zadefinovanie parametrov pre bicykle v kategórii cestný 
a horský bicykel a fyzické možnosti cyklistov. Celková dĺžka rekognoskovaných trás dosiahla  
891 km. Boli to všetky trasy, ktoré aj začínali, začínajú, alebo končia v okrese Levoča a Prešov. 
Dôležitý je záver z tohto pasportu, ktorý hovorí o tom, že z celkových trás len 136 km (15 %) 
vyhovuje stanoveným normám, 670 km (75,2 %) nevyhovuje a je potrebné ich upraviť a 85 km 
(zhruba do 10 %) nevyhovuje vôbec a je potrebné ich zrušiť. PSK pripravuje parsportizáciu aj 
vo všetkých ostatných okresoch. 
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     b e r i e    n a   v e d o m i e 
informatívnu správu „Pasportizácia cykloturistických trás v Prešovskom kraji“. 
Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Harmonogram predkladania materiálov na 
rokovanie Zastupiteľstva PSK súvisiacich s prípravou 
dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov: Mgr. 
Novotný, riaditeľ Úradu PSK, v zmysle schváleného uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
640/2021 zo dňa 15. 2. 2021 predkladá harmonogram plánovaných 5 kľúčových dokumentov, 
ktoré budú predložené v najbližšom období na rokovanie zastupiteľstva. Plán udržateľnej 
mobility PSK a Plán dopravnej obslužnosti PSK budú predložené v prvej polovici roka 2021. 
PHSR PSK na roky 2021 – 2030, Smart koncepcia PSK, Adaptačná stratégia PSK budú 
predložené v druhej polovici roka 2022.      
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     
harmonogram predkladania materiálov na rokovanie Zastupiteľstva PSK súvisiacich 
s prípravou dokumentácie a následného čerpania finančných prostriedkov. 
Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 11 – Informatívna správa o vyhodnotení optimalizácie 
siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
v okresoch Bardejov, Prešov a Svidník: PaedDr. Furman, vedúci odboru 
školstva Úradu PSK, uviedol, že pri spracovaní tohto materiálu odbor školstva vychádzal 
z ekonomického vývoja v rámci mikroregiónov, demografického vývoja, potrieb trhu práce aj 
z finančných a ekonomických možností, ktoré sú dané v rozpočtoch pre jednotlivé školy. 
Úlohou materiálu je zhodnotenie procesu optimalizácie v okresoch Bardejov, Prešov, Svidník, 
ktorý bol uskutočnený v rokoch 2018 – 2020. Ambíciou je prostredníctvom informácií 
o školách, ktorých sa tieto optimalizačné kroky týkali, zhodnotiť súčasný stav a vyjadriť sa 
k ich efektívnosti resp. opodstatnenosti v rámci celého procesu. V materiáli sú sledované 
ukazovatele vývoja počtu žiakov, zamestnancov diferencovaných na pedagogických 
a nepedagogických, priestorové a kapacitné využitie jednotlivých škôl, nezamestnanosť 
absolventov, normatívne financovanie investícií v rámci kapitálových výdavkov. Pri 
bardejovskej fúzii je doložená správa externého konzultanta v rámci iniciatívy Catching-up 
Regions, ktorý vlastne zhodnotil práve túto školu na základe ukazovateľov kvality. Práve fúzia 
škôl v okrese Bardejov, a to spojenie OA s HA ukázalo, že zhruba po dvoch rokoch sa táto 
škola stala jednou z najlepších škôl, čo sa týka práve zamerania na kvalitu a procesy, ktoré 
v tejto škole prebiehajú. Materiál sa skladá z viacerých tabuliek, grafov, merateľných 
ukazovateľov. Pri jeho sa spracovaní sa vychádzalo z množstva štatistických a ekonomických 
údajov. Je predložený ako výstup pre sumarizáciu celého procesu. Vo všetkých fúziách je 
zastabilizovaný počet žiakov, kde sa v budúcnosti predpokladá mierny nárast. Cieľom bolo 
udržať jednotlivé odbory v jednotlivých okresoch, čo sa aj podarilo. V školách je stabilizovaný 
tím pedagogických a nepedagogických zamestnancov s plnými úväzkami. Veľmi rád 
konštatuje, že aj s osobnými príplatkami a odmenami. Kapacitná naplnenosť budov 
v jednotlivých fúziách je navýšená s nárastom percenta tak, že kapacita je postačujúca práve 
pre ekonomické ukazovatele, aby školy fungovali bezproblémovo. V oblasti normatívneho 
financovania sú zastabilizované rozpočty jednotlivých škôl. Je dostatok zdrojov aj na 
nenárokovateľnú časť miezd ako príplatky a odmeny. V oblasti investícií sú všetky tri školy 
zaradené do Catching-up Regions III. Aj takýmto investičným stimulom sa PSK snaží o nákup 
nových technológií a zariadení pre študijné a učebné odbory vo výške približne 1,5 mil. eur. 
Uvedené investície sú schválené a odkonzultované Svetovou bankou aj Európskou komisiou. 
Celý tento proces je vyhodnotený po veľmi krátkom období, ktoré by dokázalo priniesť 
verifikovateľnejšie údaje. Je predpoklad, že v budúcnosti bude PSK v tomto procese 
pokračovať a zisťovať, ako sa napreduje a postupuje v jednotlivých ukazovateľoch. Za seba aj 
tvorcov tohto materiálu konštatuje, že tieto ukazovatele sa budú v budúcnosti aj naďalej 
pozitívne vyvíjať. Uvedené zistenia potvrdzujú, že v začatom optimalizačnom procese je 
potrebné stále pokračovať a svojím spôsobom ho realizovať tak, ako budú dovoľovať 
podmienky v budúcnosti. Predseda PSK Majerský musí naozaj skonštatovať, že tento krok 
a odvaha, ktorú vedenie PSK nabralo schválením racionalizácie škôl, priviedla školy 
k určitému rozvoju a všetkým išlo predovšetkým o to. PSK chcel, aby nedošlo k ich likvidácii, 
ale aby došlo k ich rozvoju, ktorý tam je. 
Diskusia:  
Poslanec Damankoš sa poďakoval odboru školstva za veľmi podrobnú a prehľadnú analýzu. 
Je jasné, že analyzovať po 1 – 2 rokoch nemožno úplne so 100 %-ným uspokojením. Prvé dáta 
však ukazujú, že to, čo sa plánovalo týmto krokom dosiahnuť, sa začína postupne realizovať. 
Keďže PSK zatiaľ nevie spraviť nič mimoriadne s demografiou, vie jej aspoň prispôsobovať 
sieť škôl. Asi aj v budúcnosti by mal mať radšej menej ale väčších škôl, kde učia lepšie a dobre 
zaplatení pedagogickí zamestnanci so 100 %-nými úväzkami, lebo vtedy títo ľudia môžu 100 
% svojho výkonu venovať napredovaniu škôl a je tam väčší priestor na manažovanie 



23 
 

potenciálnych potrebných zmien. Tešia ho aj externé informácie o vývoji týchto škôl 
k lepšiemu. V závere vyslovil politickú poznámku, že v politike je naozaj niekedy veľmi 
dôležité mať odvahu na ťažké kroky, pretože je to ako so zubárom. Zub môže dlho bolieť, ale 
kým sa človek neodhodlá ísť k zubárovi, ďaleko sa nedostane. Poďakoval všetkým, ktorí 
k tomu prispeli a verí, že tento vývoj bude pokračovať aj ďalej. Poslanec Dupkala dodal, že 
dáta sú ešte čerstvé, ťažko z nich vyjsť,  treba len veriť, že budú pravdivé. Nie ako v minulosti 
v prípade OA v Prešove, keď údaje neboli pravdivé. Požiadal predsedu PSK aj vedúceho 
odboru školstva, aby mu písomne zaslali informáciu o rokovaní resp. žiadosti MUDr. Stachuru, 
Dr. med., MBA, štátneho tajomníka ministerstva zdravotníctva, ktorý listom zo dňa 26. 11. 
2020 oficiálne požiadal predsedu PSK o pomoc pre tých, ktorých na začiatku rokovania chválil 
a ďakoval im, teda zdravotníkom. Hovorí o Strednej zdravotníckej škole v Prešove, kde naozaj 
celá pedagogická rada a rada školy nesúhlasí s nenavýšením počtu prvákov. Je to jediná škola, 
kde tieto počty neboli navýšené. Nechce odpoveď ústne, stačí písomne. Chce len vedieť, aké 
kroky podnikol odbor školstva vo vzťahu k žiadosti štátneho tajomníka ministerstva 
zdravotníctva. Podľa slov predsedu PSK Majerského na otázku odpovie priamo teraz vedúci 
odboru školstva. PaedDr. Furman odpovedal, že v súvislosti s navyšovaním počtu žiakov 
v rámci stredných zdravotníckych škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK boli navýšené počty 
žiakov v Humennom, v Poprade aj v Prešove v rámci jednotlivých odborov, ktoré boli 
nastavené. V Prešove nedošlo k 100 %-nému navýšeniu, to bolo po rokovaní s ministerstvom 
školstva a ministerstvom zdravotníctva. Teda tieto počty sa upravili tak, ako o tom boli 
informovaní riaditelia jednotlivých škôl. Proces bol nastavený tak, aby PSK vedel jasne 
a adresne nastaviť počty tried a počty pedagógov v kontexte týchto schválených zmien. 
Poslanec Hopta ocenil prácu odboru školstva aj komisie školstva za odvahu, s ktorou pristúpili 
k racionalizácii školstva v PSK. Keďže je dlhoročným poslancom PSK a členom tejto komisie, 
naozaj oceňuje túto odvahu. Mnohokrát predtým sa iba rozprávalo o racionalizácii, ale potom 
sa častokrát hľadali rôzne dôvody, prečo sa nedá urobiť. Teraz sa hľadali dôvody, ako to urobiť. 
Zároveň požiadal vedenie PSK a odbor školstva, aby nezastali uprostred cesty, ale aby 
v procese racionalizácie pokračovali ďalej, lebo môže priniesť zvýšenie kvality v školstve PSK 
a o to ide všetkým. Predsedu PSK Majerský súhlasí s odvahou, ale ďalší krok je samozrejme 
na poslancoch. Dlhodobý pripravovaný proces, či už cez komisie alebo vedenie, sa nakoniec 
predkladá zastupiteľstvu. Vedenie a komisie nemôžu schváliť proces, ktorý musí mať na konci 
bodku v podobe uznesenia zastupiteľstva. Takže pozýva všetkých poslancov do pokračovania 
tohto procesu, lebo PSK chce vylepšiť školstvo ako také. Robí na tom vo viacerých líniách. 
Jednou z nich je zastupiteľstvo, druhou je napr. prebiehajúci projekt Catching-up Regions, 
ktorý môže naozaj vylepšiť školstvo PSK na každej jednej úrovni, do ktorej vstupuje a chce 
vstúpiť. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov     b e r i e    n a   v e d o m i e     informatívnu správu o vyhodnotení 
optimalizácie siete škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
v okresoch Bardejov, Prešov a Svidník. 
Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
315/2019 zo dňa 21. 10. 2019: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu 
PSK, pripomenul, že ministerstvo školstva, vedy a výskumu v rámci operačného programu 
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ľudské zdroje vyhlásilo 30. 8. 2019 1. kolo výzvy v rámci projektu prepojenia stredoškolského 
vzdelávania s praxou. Do 1. kola tejto výzvy sa zapojilo 10 stredných odborných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, z ktorých 8 bolo úspešných. Pri prehodnocovaní 
oprávnenosti výdavkov projektov jednotlivých škôl ministerstvom školstva došlo k úprave 
rozpočtov s vyšpecifikovaním jednotlivých položiek na bežné a kapitálové výdavky. V tomto 
procese ministerstvo školstva uzavrelo s každou školou zmluvu o poskytnutí NFP. Vzhľadom 
na to, že pri predkladaní žiadostí škôl nebolo možné presne predpokladať, ktoré výdavky 
ministerstvo akceptuje, zmení, upraví a schváli, predkladá Zastupiteľstvu PSK návrh na zmenu 
predmetného uznesenia s vypustením tabuľkového prehľadu pôvodného materiálu. 
Zastupiteľstvo schválilo pôvodným uznesením aj spolufinancovanie pre OA v Starej Ľubovni, 
ktorá bola v tomto čase rozpočtovou organizáciou. Vzhľadom na procesy, ktoré prebehli, došlo 
k fúzii OA so strednou spojenou školou a ministerstvo školstva odsúhlasilo tento projekt pre 
OA. Z tohto dôvodu žiada, aby Zastupiteľstvo PSK schválilo 2,5 %-né spolufinancovanie 
celkových oprávnených výdavkov projektu aj pre túto spojenú školu, ale už ako príspevkovú 
organizáciu, pričom projekt sa bude realizovať len na OA. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov     m e n í   a   d o p ĺ ň a     uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 315/2019 
zo dňa 21. 10. 2019 k 1. kolu Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP s názvom 
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-
PO1/2019/DOP/1.2.1-01, nasledovne: 
v bode B sa vypúšťa pôvodný text v znení: 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie  
žiadostí  o  NFP  na  zvýšenie  kvality  vzdelávania  v  oblasti  odborného vzdelávania  
a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 
a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 

2. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov 

3. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov 

4. Stredná odborná škola hotelová, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

2. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné 

3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 

4. Obchodná akadémia, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa 

5. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 

6. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou 

B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 30 300 eur (z toho bežné výdavky 29 950 eur  
a kapitálové výdavky 350,00 eur)  
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a nahrádza sa textom v doplnených bodoch B. 1, B. 2, B. 3. a B. 4. v znení: 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie 
žiadostí  o  NFP  na  zvýšenie  kvality  vzdelávania  v  oblasti  odborného vzdelávania  
a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie, a to pre: 
a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 

2. Stredná odborná škola služieb, Košická 20, Prešov 

3. Spojená škola, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Stredná priemyselná škola technická, Komenského 5, Bardejov 

2. Stredná odborná škola polytechnická, Štefánikova 1550/20, Humenné 

3. Stredná priemyselná škola, Partizánska 1059, Snina 

4. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 

5. Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou 
B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
a spolufinancovanie projektu Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa uvedenej v bode 
B. 1. a) s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 28 367,00 eur (z toho bežné výdavky 27 492,00 eur 
a kapitálové výdavky 875,00 eur), a to konkrétne: 

 

P. č.  Názov školy 

Financovanie v € - rozpočtové organizácie  

Celkové 
oprávnené 

výdavky spolu                                  
v € 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 PSK                                                                       
2,5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

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

1 2 3 4 5 6 7 

1 
SPŠ technická, Komenského 
5, Bardejov 

229 456,00 229 456,00  0,00  5 737,00  0,00  

2 
SOŠ polytechnická, 
Štefánikova 1550/20, 
Humenné 

131 904,00 116 337,00  15 567,00  2 909,00  389,00  

3 
Stredná priemyselná škola, 
Partizánska 1059, Snina 

185 144,00 185 144,00  0,00  4 629,00  0,00  

4 
SOŠ polytechnická J. A. Baťu, 
Štefánikova 39, Svit 

125 240,00 117 704,00  7 536,00  2 943,00  189,00  

5 
Obchodná akadémia, 
Daxnerova 88,  
Vranov nad Topľou 

133 111,00 133 111,00  0,00  3 328,00  0,00  

U 
  BV KV BV KV 

804 855,00 781 752,00  23 103,00  19 546,00  578,00  
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P. č.  Názov školy 

Financovanie v € - príspevková organizácia 

Celkové 
oprávnené 

výdavky spolu                                  
v € 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 PSK                                                                       
2,5 % z celkových oprávnených 

výdavkov v € 

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

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Spojená škola, Jarmočná 108,  
Stará Ľubovňa 

329 717,00 317 837,00  11 880,00  7 946,00  297,00  

SPOLU 
  BV KV BV KV 

329 717,00 317 837,00  11 880,00  7 946,00  297,00  

 

B. 3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK len pre 
rozpočtové organizácie uvedené v bode B. 1. b) 
B. 4. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov škôl vo výške cca 5 
% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov len pre rozpočtové organizácie uvedené v bode B. 1. b). 

Hlasovanie:                 za: 60   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
352/2019 zo dňa 9. 12. 2019: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu 
PSK, uviedol, že aj táto zmena uznesenia je na základe toho istého projektu, ale v rámci II. 
kola, do ktorého sa zapojilo 8 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, 
z toho bolo 5 úspešných škôl. K dnešnému dňu ešte niektoré školy nemajú informácie 
o úspešnosti. Ministerstvo školstva upravovalo jednotlivé rozpočtové položky, na základe 
ktorých žiada upraviť aj predmetné uznesenie zastupiteľstva. Zmena nastala aj v názve HA 
v Bardejove v zmysle zákona a to na Strednú odbornú školu ekonomiky, hotelierstva a služieb 
J. Andraščíka v Bardejove.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov     m e n í   a   d o p ĺ ň a     uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 352/2019 
zo dňa 9. 12. 2019 k 2. kolu Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí o NFP s názvom 
Prepojenie stredoškolského vzdelávania s praxou, kód výzvy: OPLZ-PO1/2019/DOP/1.2.1-01, 
nasledovne: 
v bode B sa vypúšťa pôvodný text v znení: 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok  na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie pre: 
a) príspevkové organizácie:  

1. Hotelová akadémia J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok 

2. Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča 
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3. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

4. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

5. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

6. Škola umeleckého priemyslu, Vodárenská 3, Prešov 

B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b), 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 62 500 eur (bežné výdavky). 

a nahrádza sa textom v doplnených bodoch B. 1, B. 2, B. 3. a B. 4. v znení: 
B. 1.  zapojenie sa stredných odborných škôl do Výzvy MŠVVaŠ SR na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie kvality vzdelávania v oblasti odborného 
vzdelávania a prípravy v prepojení na praktické vzdelávanie pre: 
a) príspevkové organizácie:  

1. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 

2. Stredná odborná škola podnikania a služieb, Komenského 16, Lipany 

b) rozpočtové organizácie: 

1. Škola umeleckého priemyslu, Slavkovská 19, Kežmarok 

2. Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov 

3. Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 

4. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

B. 2.  spolufinancovanie projektov stredných odborných škôl uvedených v bode B. 1. b) 
s konečnou výškou spolufinancovania na jedného žiadateľa vo výške 2,5 % z celkových 
oprávnených výdavkov projektu v sume 35 585,00 eur (z toho bežné výdavky 35 435,00 eur 
a kapitálové výdavky 150,00 eur), a to konkrétne: 

P. 
č.  

Názov školy 

Financovanie v € - rozpočtové organizácie 
Celkové 

oprávnené 
výdavky spolu                                  

v € 

Celkové oprávnené výdavky                                   
v € 

 PSK                                                                       
2,5 % z celkových oprávnených 

výdavkov  v € 
Z toho BV: Z toho KV Z toho BV: Z toho KV 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Škola umeleckého 
priemyslu, Slavkovská 19, 
Kežmarok 

136 154,00 134 352,00  1 802,00  3 359,00  46,00  

2 
Hotelová akadémia, 
Baštová 32, Prešov 

343 924,00 339 753,00  4 171,00  8 494,00  104,00  

3 
SPŠ elektrotechnická, 
Plzenská 1, Prešov 

500 000,00 500 000,00  0,00  12 500,00  0,00  

4 
SPŠ strojnícka, Duklianska 
1, Prešov 

443 259,00 443 259,00  0,00  11 082,00  0,00  

SPOLU 
  BV KV BV KV 

1 423 337,00 1 417 364,00  5 973,00  35 435,00  150,00  

 

B. 3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 

B. 4. zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektov škôl vo výške cca 5 
% z celkových oprávnených výdavkov z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 
výdavkov. 

 
Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 14 - Informatívna správa o činnosti odboru SO pre IROP 
za rok 2020: Podľa slov PaedDr. Javorského, vedúceho odboru SO pre IROP PSK, 
poskytuje tento materiál základné informácie o činnosti SO pre IROP za kalendárny rok 2020 
a to aj v súvislosti s plnením a zabezpečovaním, informovaním a publicitou. Odbor SO pre 
IROP v zmysle delegovaných kompetencií zabezpečoval aj napriek nepriaznivým 
pandemickým podmienkam v priebehu roka 2020 administratívnu podporu pri príprave 
a zverejňovaní takmer 90 dodatkov k 23 zmluvám. V rámci administratívnych procesov prijal 
odbor SO pre IROP 116 žiadostí o platbu v sume cez 8 800 000 eur, čo sú len zdroje ERDF, 
ktoré boli následne zaradené do súhrnných žiadostí o platbu. Suma 1,1 mil. sa nedostala do 
minuloročného zápočtu a bola preklopená až do tohto roka. čiže za minulý rok sa 
prefinancovalo 11,9 mil. eur ERDF, čo je takmer 12 mil. eur. Celkovo sa teda za minulý rok 
prefinancovalo až do 12 mil. eur. Odbor SO pre IROP naplnil čerpanie prostriedkov európskych 
spoločenstiev za minulý rok na hranici 171 %, čo jasne značí, že je už druhý rok na popredných 
priečkach v rámci celkového čerpania IROP. Podieľal sa aj na dobrom výsledku čerpania 
celkového IROP, pretože za minulý rok nemal dekomitment a nemusel vracať žiadne finančné 
prostriedky Európskej komisii. Predseda PSK Majerský dodal, že k tomu by chcel PSK 
smerovať a naozaj urobiť všetko pre čo najaktívnejšie čerpanie finančných  prostriedkov 
vyčlenených  pre  PSK na všetkých úrovniach a vo všetkých oblastiach. 
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 činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK za rok 
2020. 
Hlasovanie:                 za: 57    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Informatívna správa o pripravovanom investičnom 
zámere „Rekonštrukcia a modernizácia Múzea moderného umenia 
Andyho Warhola v Medzilaborciach: Mgr. Antolíková, vedúca odboru 
kultúry Úradu PSK, pripomenula, že v auguste 2019 vzalo Zastupiteľstvo PSK na vedomie 
informáciu o zámere rekonštrukcie a modernizácie Múzea moderného umenia A. Warhola 
v Medzilaborciach, vtedy v sume 4 mil. eur. V septembri 2019 vláda vyzvala múzeum o 
predloženie návrhu kompletnej rekonštrukcie budovy, čo aj následne urobilo a v októbri 2019 
vláda na základe uznesenia dala návrh na uvoľnenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu 
a modernizáciu múzea vo výške 7 100 000 eur. 6 mil. eur je už na účte PSK. 
Diskusia: 
Poslanec Kaliňák chce osobne poďakovať predsedovi PSK za jeho intervenciu, vďaka ktorej 
sa po zmene vlády podarilo celú túto záležitosť dotiahnuť do terajšieho konca, verí, že 
úspešného. Predpokladá, že táto rekonštrukcia bude dlhodobou záležitosťou, preto je potrebné 
začať sa venovať aj veciam týkajúcich sa samotného fungovania tohto múzea. Bolo by potrebné 
zvolať pracovné stretnutie, na ktorom by sa prítomní venovali otázkam čo so zbierkovým 
fondom, akým spôsobom bude táto inštitúcia fungovať a v akom rozsahu či už 
v Medzilaborciach alebo v nejakom inom meste. Tieto veci je potrebné riešiť už v tejto etape, 
aj keď možno verejné obstarávanie chvíľu potrvá. Aspoň v Medzilaborciach by už mali vedieť, 
čo ich v budúcnosti čaká. Poslanec Dupkala podporuje slová predrečníka. Ako podpredseda 
komisie kultúry chce vyjadriť naozaj veľké poďakovanie všetkým, vďaka ktorým sa tento veľký 
projekt bude realizovať v Medzilaborciach. Bude to ďalší z veľkých skvostov PSK. Čo ďalej 
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so zbierkovým fondom, dielami, vecami, ktoré sú vlastne vypožičané zo súkromných zbierok, 
naozaj treba riešiť. Touto cestou ďakuje aj riaditeľovi tohto múzea, ktorý išiel za svojím cieľom 
a doťahuje veci do konca ako správny riaditeľ. Spýtal sa, či by vedúca odboru kultúry nemohla 
osloviť mailovou alebo písomnou cestou M. Cubjaka, ktorý by mohol mať a predpokladá, že aj 
má skúsenosti so zbierkovým fondom, ako pokračovať ďalej, kde dať stálu expozíciu, kde nie, 
či by tieto veci vedel prezentovať komisii kultúry a všetky výsledky z tohto stretnutia by boli 
predložené poslancom a vedeniu PSK. Je to jeho prosba a zároveň návrh ako postupovať aj vo 
vzťahu k slovám poslanca Kaliňáka. Mgr. Antolíková doplnila, že odbor kultúry oslovil 
riaditeľa, ktorý dodal dve verzie. Prvá je, že bude komunikovať s mestom Medzilaborce, aby 
časť zbierkových predmetov bola ponechaná v Medzilaborciach. Zároveň sa uskutočnilo 
pracovné rokovanie, aby zbierkové predmety mohli ostať aj v našich inštitúciách. Oslovená 
bola riaditeľka Tatranskej galérie v Poprade, či by priestorovo vyhovovala a aspoň časť 
zbierkových predmetov by tam mohla byť uskladnená. O týchto alternatívach sa už uvažuje. 
Prioritne by tieto veci mohli zostať práve v Medzilaborciach, ale musia byť naozaj dobre 
uskladnené, ošetrené a všetko čo s tým súvisí. Tieto rokovania s riaditeľom tohto múzea sa už 
realizujú. Poslanec Dupkala poďakoval za vysvetlenie a drží prsty, aby rokovania dopadli 
dobre. Len z titulu transparentnosti verí, že boli a ak neboli, tak budú oslovené takmer všetky 
kultúrne inštitúcie, ktoré majú priestor na to, aby mohli takéto niečo prezentovať, nielen Poprad 
a Tatry. Predseda PSK Majerský pripomenul, že vždy pri takých artefaktoch sa treba baviť 
nielen o priestoroch ale aj bezpečnosti, keďže sú tam vysoké položky hodnôt jednotlivých 
artefaktov. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e    n a   v e d o m i e     
informáciu o príprave investičnej akcie „Rekonštrukcia a modernizácia Múzea 
moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach“ vo výške 7 100 000 eur.  
Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16 – Výsledky a činnosti organizátora verejnej 
hromadnej dopravy spoločnosti IDS Východ, s. r. o., v roku 2020: 
Ing. Škorupa, PhD., konateľ spoločnosti IDS Východ, s. r. o., sa zameral na najzásadnejšie 
činnosti, ktoré výrazne ovplyvnia ponuku dopravných služieb už v roku 2021. Je to zmena 
tarify, ktorá prinesie zmenu v systéme spôsobu výpočtu cestovného a citeľné zjednodušenie 
štruktúry zliav, ktoré budú po novom viazané na fixné percentá. Taktiež je to veľmi výrazné 
rozšírenie ponuky druhov cestovného, zavedenie prestupných cestovných lístkov, predplatných 
cestovných lístkov, novinky v technologickej oblasti týkajúce sa virtuálnych cestovných kariet 
alebo mobilnej aplikácie, zavedenie vernostného princípu do novej tarify s tým, že odmeňovaní 
budú verní pravidelní cestujúci, ktorí budú môcť cestovať za výhodnejšie ceny. Prestupné lístky 
s jedným prestupom si bude môcť cestujúci zakúpiť u vodiča. Z mobilnej aplikácie bude možné 
zakúpiť si lístok s dvomi prestupmi resp. časové predplatné lístky mesačné, štvrťročné a dlhšie 
bez obmedzení počtu prestupov. Tieto nové druhy cestovného budú viazané na elektronické 
formy platby prostredníctvom dopravnej karty alebo aplikácie. Predplatné cestovné lístky budú 
jednodňové, celosieťové na neobmedzené cestovanie do konca daného dňa po celom území 
východného Slovenska, mesačné, štvrťročné, polročné a ročné. Každý druh cestovného lístka 
sa bude deliť na nejaké definované zóny, alebo sa bude dať kúpiť cestovný lístok celosieťový 
bez obmedzení zón na celé územie východu. Súbežne s novou tarifou bude zavedená virtuálna 
dopravná karta, to znamená možnosť platby prostredníctvom priloženia mobilného telefónu 
s NFC technológiou. Ide o nástroj popularizácie dopravných kariet. Mal by byť lákadlom pre 
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mladých cestujúcich. Je to aj nástroj na zrýchľovanie dopravy, keďže takýto nový druh karty 
by mal znamenať rozšírenie a spopularizovanie dopravných kariet, to znamená zrýchlenie 
vybavovania cestujúcich na zastávkach, teda rýchlejšiu dopravu a viac cestujúcich. Cestujúcim 
bude virtuálna karta prinášať tie isté výhody ako fyzická karta. Vernostným princípom sa zvýši 
rozdiel medzi platbou z karty a klasickým spôsobom platenia. Zvýhodnení budú držitelia 
časových predplatných lístkov voči jednorazovým cestovným lístkom. Ďalšou novinkou bude 
mobilná aplikácia, ktorá by mala prísť v nejakom časovom slede po uvedení tarify a virtuálnych 
kariet. Termín bude možné stanoviť po uzatvorení procesu aktuálne prebiehajúceho verejného 
obstarávania. Mobilná aplikácia prinesie moderný vyhľadávač dopravných spojení všetkých 
druhov verejnej dopravy, nákup prestupných lístkov, informácie o aktuálnych meškaniach, 
mimoriadnych situáciách v doprave, aktuálne polohy vozidiel, možnosť pre cestujúcich zapojiť 
sa do hodnotenia kvality dopravy s tým, že celá aplikácia od základu bude postavená pre 
integrovaný systém zahŕňajúci všetky druhy vrátane železníc a MHD v jednotlivých mestách. 
Akonáhle sa tieto jednotlivé druhy dopravy budú pripájať, ich služby budú zapájané aj do 
mobilnej aplikácie. Týmto všetkým sa sleduje zrýchlenie cestovania. Všetky nové formy platby 
a nová tarifa smerujú k skracovaniu času vybavovania na zastávkach, čo je úplne zásadný faktor 
rýchlosti verejnej dopravy. Celá tarifa vytvorí základ pre integráciu železničnej a mestských 
dopráv. Celá zonácia územia a všetky prvky tarify zohľadňujú špecifiká železničnej dopravy, 
mestských dopráv a taktiež uplatňujú požiadavky vyhlášky ministerstva dopravy č. 5/2020, 
ktorej uplynie prechodné obdobie na konci mesiaca jún. Zásadným cieľom je vytvoriť impulz 
pre návrat cestujúcich po pandémii späť do autobusovej dopravy jednak v súvislosti s novými 
modernými prvkami tarify, ale aj s technologickými novinkami, od ktorých sa sľubuje hlavne 
prílev mladých ľudí do verejnej dopravy a tiež s tým súvisiaca informačná kampaň chystaná od 
apríla, ktorá by mala dosiahnuť nejaký pozitívny efekt cestujúcich. V priebehu minulého roka 
bolo vykonaných množstvo činností podrobne uvedených v materiáli napr. zapojenie krajských 
miest Prešov a Košice do projektu IDS Východ, množstvo energie zabrali mimoriadne zmeny 
cestovných poriadkov v súvislosti s pandemickými opatreniami. Veľmi výrazná a intenzívna 
bola legislatívna činnosť v súvislosti so zámerom vlády uplatniť bezplatnú dopravu aj 
v autobusovej a mestskej doprave, od čoho nakoniec samotná vláda upustila. Ďalej to bola 
novelizácia zákona o cestnej doprave, pripravovaný nový zákon o verejnej osobnej doprave, 
zákon o podpore ekologických vozidiel. Spomenul prípravu špecializovaného pracoviska IDS 
Východ v meste Prešov, množstvo rokovaní so subjektmi Železnice SR, ministerstvo dopravy, 
SSC, dopravné podniky a pod.  
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     b e r i e    n a   v e d o m i e  výsledky a činnosti organizátora 
verejnej hromadnej dopravy spoločnosti IDS Východ, s. r. o., v roku 2020.  
Hlasovanie:                 za: 57    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 – Správa o vyúčtovaní zálohového príspevku za služby 
vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 
2020: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že 
vstupnými údajmi pre výpočet výšky príspevku na zabezpečenie dopravnej obslužnosti je pevná 
časť EON, pre rok 2020 predstavovala 1,04 eur a pohybová časť EON, ktorá mala klesajúci 
charakter, čo výrazne ovplyvnilo výšku úhrady finančných prostriedkov. V porovnaní s rokom 
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2019 klesli tržby okolo 30 % (3 818 000 eur), úbytok cestujúcich o 35 % (7,6 mil. cestujúcich). 
Na základe týchto skutočností vznikol pre PSK celkový nedoplatok vo výške 1 240 000 eur. 
Predseda PSK Majerský dodal, že výpadky tržieb sú asi známe aj primátorom na území celého 
Slovenska, keďže aj v MHD vypadli tržby. PSK je v rokovaní s ministrom financií a ministrom 
dopravy. Verí, že tieto výpadky budú PSK aspoň sčasti uhradené, keďže sa to dotklo všetkých 
verejných dopravcov či už v prímestskej autobusovej doprave alebo v mestskej autobusovej 
doprave.   
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     b e r i e    n a   v e d o m i e     správu o vyúčtovaní 
zálohového príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave 
za rok 2020.  
Hlasovanie:                 za: 60    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na 
pokrytie nadlimitných výdavkov: Ing. Galajda, poverený vedením odboru 
dopravy Úradu PSK, informoval prítomných o dofinancovaní stavebného dozoru pre projekty 
okresná hranica Svidník – Mičakovce, Hudcovce – Topoľovka, Spišský Štvrtok – Kežmarok, 
Poprad – Starý Smokovec v celkovej alokácii 161 247 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)  
v znení neskorších predpisov   
A .  s c h v a ľu j e  
A.1. dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – 
Mičakovce, zlepšenie dopravnej mobility v okrese Svidník“ z rozpočtu PSK na pokrytie 
nadlimitných výdavkov vo výške 26 304,00 eur 
A.2. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie 
dopravnej mobility v okrese Humenné“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov 
vo výške 32 688,00 eur 
A.3. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok – Kežmarok, 
zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča“ z rozpočtu PSK na pokrytie 
nadlimitných výdavkov vo výške 32 400,00 eur 
A.4. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec - 1. 
etapa“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov vo výške 69 855,00 eur.  
Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart 
Regiónu PSK: Tento bod bol vyňatý z programu rokovania. 
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K bodu 20 – Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva 
PSK č. 617/2020 zo dňa 14. 12. 2020: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca 
odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na vyhovenie protestu prokurátora, 
ktorým napadol uznesenie zastupiteľstva, ktorým schválilo uzavretie zmluvy o dielo medzi 
FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. a víťazným dodávateľom na základe verejného 
obstarávania spoločnosťou AVA-stav, s. r. o. Táto zmluva o dielo v zmysle spoločenskej 
zmluvy podlieha schváleniu Zastupiteľstvom PSK a MsZ v Prešove. Zároveň sa týmto 
uznesením schválila dotácia zo strany PSK vo výške 7,2 mil. eur na výstavbu futbalového 
štadióna a  náklady na obstaranie dozorov vo výške 360 000 eur s DPH. Predmetné uznesenie 
bolo napadnuté z dôvodu matematickej sčítacej chyby. Zastupiteľstvo prebiehalo online a 
hlasovanie dopadlo veľmi tesne 29 k 28. 29 poslancov bolo za s tým, že poslanec Hačko ústne 
povedal, že nemohol hlasovať, ale hlasuje za. Prokuratúra to neuznala, požaduje uznesenie 
zrušiť. Navrhuje vyhovieť protestu prokurátora. Zároveň, aby mohli pokračovať procesy 
k realizácii začatia stavby futbalového štadióna v Prešove, je potrebné schváliť tento 
predložený materiál opätovne. 
Diskusia: 
Poslanec Benko sa ako športovec musí ozvať k predloženému materiálu. O tomto bode už 
zastupiteľstvo rokovalo na decembrovom zasadnutí. Stalo sa, čo sa stalo, hlasovanie bolo 29 
k 28, teda 29 poslancov bolo za. Keď si dobre pamätá, štyria poslanci neboli prítomní 
a poslanec Hačko nehlasoval, ale povedal, že by hlasoval za. Dôvodom bolo zrejme zlyhanie 
zariadenia v priebehu online zasadnutia. Napadla to prokurátorka a teraz je predložené 
vyhovenie protestu prokurátora a opätovné hlasovanie zastupiteľstva. Nový futbalový štadión 
v Prešove určite nie je pre predsedu PSK, ani pre poslanca Benka a iných poslancov, ale je pre 
nás všetkých minimálne v PSK a iných ľudí v SR aj mimo nej. Je veľmi rád, že na minulom 
zasadnutí dalo zastupiteľstvo finančnú injekciu nielen poslancom okresu Poprad, ale všetkým 
obyvateľom PSK nielen Popradu. Teší ho, že zastupiteľstvo dalo 10 mil. eur do Popradu na 
školu, ktorá bude určite slúžiť všetkým, nabudí všetkých športovcov a ich výsledky sa dostavia 
neskôr. Futbalový štadión bude v krajskom meste, neznamená to, že je len pre obyvateľov 
Prešova, ale pre nás všetkých. Pevne verí, že druhou vecou je aj futbalový klub, ktorý by mohol 
dostať tiež finančnú injekciu. Určite nebude hrať futbal len vo svojom regióne, ale raz postúpi 
niekde vyššie. Je to najstarší futbalový klub v SR a určite si to zaslúži. Tatran je značka, ktorú 
nikto nezoberie. Tak ako nikto nezoberie futbalový štadión v Prešove. Verí, že o niekoľko 
rokov bude futbalový klub určite niekde inde. V dnešnom denníku Korzár sa píše, že výstavba 
futbalového štadióna sa môže zastaviť. Áno, môže sa zastaviť, ale v nadpise tohto článku bolo 
uvedené, že môže, je to len na poslancoch. Verí, že dnes rozhodne zdravý rozum a PSK už 
pôjde do finále s tým, že Zastupiteľstvo PSK dá za všetkým bodku. Potom je na rade mesto, 
zmluva a výstavba štadióna. Všetci budú radi, keď bude postavený minimálne o 18 mesiacov. 
Na celú vec sa potom bude pozerať z iného pohľadu, nie ako teraz na stavenisko. Predseda 
PSK Majerský súhlasí s poslancom Benkom. Verí, že všetky procesné veci PSK dobehne 
v spolupráci s mestom Prešov do zdarného finále. Samozrejme, že štadión nie je pre neho alebo 
niektorého z poslancov, ale pre ľudí žijúcich v tomto kraji. Poslanec Dupkala podporuje slová 
poslanca Benka aj predsedu PSK. Skôr ho zaujíma niečo iné a vidí za tým možno trochu viac. 
V dôvodovej správe je totiž uvedené, že na základe podnetu. Má ako poslanec PSK právo zistiť, 
kto bol tým aktívnym dejateľom, ktorý dal tento podnet? Lebo to hovorí o mnohých veciach. 
Môže to byť človek, ktorý napr. nepraje výstavbe tohto štadióna, a preto to napadol. Nevie, či 
je to človek alebo skupina ľudí, ale ako poslanca PSK by ho to zaujímalo, pokiaľ to nie je naozaj 
iba z hlavy Krajskej prokuratúry v Prešove. Predseda PSK Majerský nevie, kto podal podnet. 
V oznámení pre PSK z prokuratúry bolo uvedené „na základe podnetu“, čiže tam nebol 
uvedený ten, kto podnet podal. Niekedy je to tak, že vám niekto sype piesok do ložiska a nechce, 
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aby sa darilo. Zrejme to bolo aj v tomto prípade. Ale podľa slov jednej múdrej knihy sa hovorí, 
že nič nie je také tajné, aby sa neprezradilo. Skôr či neskôr aj toto vyjde najavo. Podstatné je, 
že PSK má dobrú vôľu, aby sa štadión vybudoval. Poslankyňa Turčanová potvrdila slová 
poslanca Benka. Ani primátorka nebude mať osobný profit z toho, že bude stáť prešovský 
štadión. Najstarší futbalový klub si to naozaj zaslúži. Požiadala poslancov PSK, aby dnes 
hlasovali  s výrazným rozdielom. Poslanec Vook dodal, že poslanecký klub Dohoda pre región 
sa v minulosti zdržal, ale niektorí poslanci hlasovali za. Na minulom zasadnutí zastupiteľstvo 
schválilo financie do Popradu, čo je tiež veľmi dobré. Práve preto by chcel požiadať poslancov 
klubu Dohoda pre región o podporu výstavby s dotáciou vo výške 7,2 mil. eur, aby Prešov mal 
s tým pokoj a hlavne, aby sa v Prešove dohodli. A poslanci za okres Prešov by nemali zabudnúť 
na to, že treba pomáhať aj iným okresom, keď o pomoc budú žiadať napr. okresy Svidník, 
Stropkov, Vranov atď. Aby sa vedeli poslanci iných okresov obrátiť na poslancov okresu 
Prešov v prípade pomoci a podobného hlasovania. Poslanec Hrabčák poznamenal, že 
decembrové hlasovanie dopadlo ako dopadlo. Je vlastne jedno, kto dal podnet na prešetrenie 
prokuratúrou, lebo to mohol spraviť hocikto z 900 000 obyvateľov kraja a rokovanie je verejné. 
Dôležité je, ako dopadne hlasovanie dnes. Osobne verí, že bude v pohode a nespochybniteľne 
prejde. Podpora PSK pre regióny je kľúčová pre rozvoj veľkých základných strategických 
investícií. Pre mesto Prešov a okres Prešov je to investícia vybudovania futbalového štadióna, 
pre Poprad je to športová škola, pre Kežmarok je to škola umeleckého priemyslu atď. Každý 
región má svoje potreby. Možno už na májovom zasadnutí bude zastupiteľstvo rokovať aj 
o Sabinove, kde sa budú rozoberať veci týkajúce sa vybudovania komplexu sociálnych služieb 
v meste Sabinov. Verí, že poslanci PSK v týchto snahách tak isto podporia Sabinov. Osobne 
tento investičný zámer podporí, pretože podpora regiónov je z úrovne PSK kľúčová. Verí, že 
poslanci PSK, ktorí budú neskôr hlasovať alebo nehlasovať za investície v meste Sabinov sa 
tak isto priklonia k investíciám, ktoré pomôžu rozvinúť potreby obyvateľstva okres Sabinov, 
ktoré tam absentujú. Zopakoval, že v Prešove je to tento štadión, v Poprade športová škola. 
Nespochybňuje ani jednu z týchto investícií, lebo sú kľúčové a nutné pre ďalší rozvoj týchto 
regiónov. Nasledovať bude okres Sabinov. Verí, že tak ako on dnes podporí mesto Prešov a drží 
prsty, aby sa podarilo vybudovať tento štadión, tak verí, že poslanci iných okresov podporia 
okres Sabinov v snahách prezentovaných na ďalšom zasadnutí. Podľa slov poslanca Hoptu by 
mali poslanci PSK rozmýšľať v celokrajskom meradle. Na druhej strane sú volení podľa 
jednotlivých okresov, čiže nesmú zabúdať ani na svoje regióny, kde boli zvolení za poslancov. 
Treba podporiť výstavbu štadióna v Prešove, aj pri prvom hlasovaní to podporil podobne ako 
výstavbu športovej školy v Poprade. Treba povedať, že ak do Prešova pôjde nejakých 10 mil. 
eur z prostriedkov PSK, do Popradu 7 mil. eur a viac, netreba zabúdať ani na ostatné okresy 
PSK. Podporuje tieto dve investície, ale v rozpočte na budúci kalendárny rok by sa mali objaviť 
aj investície v oblasti športu pre jednotlivé okresy. Okres Prešov sa nedá porovnávať s okresom 
Medzilaborce, ale mala by to byť určitá čiastka primeraná k počtu obyvateľov. Humenné je síce 
trikrát menšie ako Prešov, ale ak Prešov dostane 10 mil. eur a Humenné na výstavbu 
futbalového ihriska s umelou trávou dostalo 100 000 eur, je to stonásobný rozdiel. Je za, ale na 
druhej strane bude požadovať, aby aj ostatné okresy PSK dostali primerané investície na 
výstavbu športových objektov. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v podľa § 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 na základe § 26 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v znení neskorších predpisov   
A.  v y h o v u j e  
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov č. Kd 4/21/7700 – 10 zo dňa 22. 02. 2021 
proti uzneseniu Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 617/2020 zo dňa 14. 12. 
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2020 k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove a k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna 
FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove. 
B.   r u š í 
uznesenie  Zastupiteľstva  Prešovského samosprávneho kraja č. 617/2020 zo dňa 14. 12. 2020 
k návrhu na schválenie uzavretia zmluvy o dielo na výstavbu štadióna FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove a k návrhu na schválenie financovania výstavby štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove. 

       
      C. s c h v a ľ u j e 
   

C.1. uzavretie zmluvy o dielo na realizáciu stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL 
TATRAN ARÉNA v Prešove“ medzi objednávateľom – spoločnosťou FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanou v obchodnom 
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P a zhotoviteľom - 
spoločnosťou AVA-stav, s. r .o., so sídlom Puškinova 700/90,  924 01 Galanta, IČO: 43989268, 
zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo 21431/T, 
ktorá je úspešným uchádzačom verejného obstarávania nadlimitnej zákazky na uskutočnenie 
stavebných prác s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN ARÉNA v Prešove“ 
s výslednou cenou za celý predmet zákazky bez DPH: 16 574 312,00 eur, t. j. 19 889 174,40 
eur s DPH. 
      
C.2.  investíciu spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 
Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, 
vložka číslo 33500/P, do realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove“: 

• s výslednou cenou stavebných prác vo výške 16 574 312,00 eur bez DPH, t. j. 19 889 
174,40 eur s DPH    

• s cenou za zabezpečenie stavebného inžinieringu, odborne spôsobilých osôb 
vykonávajúcich stavebný dozor a odborne spôsobilej osoby na zabezpečenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, autorského dozoru vo výške 300 000,00 eur bez 
DPH, t. j. 360 000,00 eur s DPH 

• a obstaranie výstavby energobloku pri predpokladanej hodnote zákazky vo výške 
766 801,00 eur bez DPH, t. j. 919 297,20 eur s DPH. 

 
C.3. spolufinancovanie realizácie stavby s názvom „Výstavba štadióna FUTBAL TATRAN 
ARÉNA v Prešove“ formou dotácie na kapitálové výdavky pre spoločnosť FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o., so sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, zapísanej v obchodnom 
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo 33500/P, vo výške 7 237 156,00 eur 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja za podmienky finančnej spoluúčasti mesta 
Prešov vo výške 7 237 156,00 eur a pri finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu 
vo výške 2 400 000,00 eur. 
 
D.  r u š í  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 91/2018 zo dňa 27. 8. 2018 v častiach A, B, bod B.1. vzhľadom 
na schválenie vyššie uvedených návrhov. 

Hlasovanie:                 za: 60    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 21A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh predaja p. Loumovi, ktorý požiadal o kúpu 
pozemku na ul. Baštovej v Prešove. Ide o úzky kúsok pozemku, ktorý zostal v inkriminovanej 
lokalite, kde svoje investičné zámery realizuje ECAV a p. Louma, brat žiadateľa. Keďže vzťahy 
v súvislosti s prevodmi tam boli istý čas vyhrotené, nadobudnutie posledného pozemku 
žiadateľom p. Loumom by sa situácia mohla upokojiť. Rovnaký kúsok pozemku bol v minulom 
roku schválený zastupiteľstvom na predaj ECAV. Návrh je definovaný ako hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že z jednej strany pozemku je vlastníkom žiadateľ a z druhej strany ECAV. 
Na otázku PSK, či by mala ECAV záujem o kúpu predmetného pozemku, prišla odpoveď, že 
pokiaľ bude predaj schválený p. Loumovi, tak s tým súhlasí. Teda pre niekoho tretieho 
schvaľovať predaj obchodnou verejnou súťažou nemá logiku, pretože by sa opäť vytvorilo 
napätie v tejto lokalite a pozemok svojím tvarom a veľkosťou nie je veľmi použiteľný na iný 
účel, len spôsobom pripojenia k nejakej vedľajšej parcele. Žiadateľ objednal znalecký posudok, 
kúpna cena je uvedená v dôvodovej správe a v návrhu na uznesenie vo výške 1 150 eur.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 v správe Hotelovej akadémie, Prešov, zapísaného na LV č. 12718, k. ú. 
Prešov, a to:             
pozemok:  parc. č. KN C 213/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 82 m2 

 ťarchy: bez zápisu        
do vlastníctva kupujúceho – Mgr. Peter Louma, Prešov, za kúpnu cenu 1.150,00 eur.       

 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Vlastníctvo susedného pozemku parc. č. C KN 213/1, ktorý tvorí priľahlú plochu žiadateľa. 

Hlasovanie:                 za: 58    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 21B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predstavila predaj na návrh SÚC PSK, správcu pozemkov 
v katastrálnom území Vlková, pre obec Vlková na účel majetkovoprávneho vysporiadania 
verejnoprospešnej stavby - zastávky a chodníka, ktoré realizovala obec ako nové a zasiahla do 
pozemku vo vlastníctve PSK. Keďže ide o verejnoprospešnú stavbu, navrhuje prevod za 
symbolické 1 euro za každú parcelu, čiže spolu 2 eurá. 
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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 v správe Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na LV č. 243, k. ú. Vlková, obec Vlková, okres Kežmarok, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 460/5, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 21 m2  
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 460/6, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 6 m2  
Novovytvorené parcely boli odčlenené geometrickým plánom č. 1/2020 zo dňa 
10.03.2020 vyhotoveným Ing. Ján Maniak - GEODET, 05901 Spišská Belá - Strážky, 
IČO: 46227717, úradne overeným Okresným úradom Kežmarok, katastrálnym 
odborom dňa 18.03.2020 pod číslom G1 182/20. 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Vlková, Vlková 107, 059 72 Vlková, IČO: 00326704, 
za kúpnu cenu 2,00 eurá, a to 1,00 euro za parcelu registra C KN, parcelné číslo 460/5 
a 1,00 euro za parcelu registra C KN, parcelné číslo 460/6. 

   
            Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Obec Vlková na novovytvorených pozemkoch vybudovala chodník a autobusovú 
zastávku, ktoré sú vo vlastníctve obce. Plnia verejnoprospešný účel a slúžia verejnosti. 
Obec si kúpou pozemkov vysporiada pozemky pod svojou stavbou, ktorá je vo verejnom 
záujme.  

Hlasovanie:                 za: 57    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 21C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, informovala o návrhu správcu SÚC PSK, ktorý rozhodol 
o prebytočnosti majetku v katastrálnom území Makovce na žiadosť p. Blichovej, ktorá je 
vlastníčkou rodinného domu pri ceste v správe SÚC PSK. Medzi telesom cesty a jej pozemkom 



37 
 

pri rodinnom dome sa nachádza parcela pozdĺž celej šírky jej domu, ktorá nie je vhodná na iné 
využitie pre tretiu osobu, len pre žiadateľku. Je to dôvod hodný osobitného zreteľa. Navrhovaná 
cena je vo výške znaleckého posudku v sume 365 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 v správe Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na  LV č. 216, k. ú. Makovce, obec Makovce, okres Stropkov, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 263/7, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 116 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 263/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o celkovej výmere 16.959 m2, vedená na LV č. 216, k. ú. Makovce, 
geometrickým plánom č. 81/2020 vyhotoveným Ing. Bc. Radovan  Motyka -  Geodézia 
M, 091 01 Stropkov, IČO: 37 771 418, úradne overeným Okresným úradom Stropkov, 
katastrálny odbor, dňa 02.07.2020 pod číslom G1-139/2020. 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: bez zápisu 

do vlastníctva kupujúceho – Miroslava Blichová, 090 22 Bukovce, za kúpnu cenu 
365,00 eur. 

            Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Parcela  registra C KN, parcelné číslo 263/7, sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 
parciel registra C KN, parcelné čísla 57 a 58/1, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľky M. 
Blichovej a tvorí s nimi súvislú plochu pred jej rodinným domom. Parcela registra C 
KN, parcelné číslo 263/7, je pre potreby Správy a údržby ciest PSK neupotrebiteľný, 
nachádza sa pri ceste II/575. 

Hlasovanie:                 za: 58    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 21D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK uviedla, že na návrh SÚC PSK z dôvodu majetkovoprávneho 
vysporiadania pozemkov v areáli SÚC PSK, oblasť Poprad, užívaných ako skládka materiálu 
je navrhovaná zámena s fyzickými osobami. Ide o pozemky v bezpodielovom spoluvlastníctve.   
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Hodnotovo boli znaleckými posudkami vyčíslené takmer na rovnakú sumu ako pozemky vo 
vlastníctve PSK, je to približne 22 000 eur v oboch prípadoch. Z toho dôvodu je navrhovaná 
zámena bez vzájomného finančného vyrovnania. 
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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 
a podielovými spoluvlastníkmi pozemkov vedenými na LV č. 789 a LV č. 832 bez 
finančného vyrovnania rozdielu výmery a ceny pozemkov nasledovne: 

1)  Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a podieloví spoluvlastníci: 
1. Martinková Anna, Poprad 058 01, SR, v podiele 16/25 
2. Vagašová Štefánia, Poprad - Stráže 058 01, SR, v podiele 7/100 
3. Kovalčík Marek, Kravany 059 18, SR, v podiele 7/100 
4. Psonák Jozef, Poprad - Stráže 058 01, SR, v podiele 3/100 
5. Psonák Rastislav, Vrbov 059 72, SR, v podiele 3/100 
6. Dunčko Ladislav, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, SR, v podiele 1/50 
7. Dunčko Ján JUDr., Odorín 053 22, SR, v podiele 1/50 
8. Semanová Mária, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/50 
9. Dunčko Peter, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/50, 

10.   Krottáková Magdaléna, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/50, 
11.   Breburdová Janka, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/50 
12.   Paraňová Anna, Nová Lesná 059 86, SR, v podiele 1/50 
13. Podolcová Alena, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/50 

 nadobúdajú do vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1186, k. ú. Stráže 
pod Tatrami, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 189/11, ostatná plocha o výmere 469 

m2,   
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 189/4, ostatná plocha o výmere 766 
m2, geometrickým plánom č. 68/2020 vyhotoveným Ing. Pavol Basarík GEOPLÁN, 059 
36 Mengusovce, IČO: 51747545, zo dňa 28.01.2021, úradne overeným Okresným úradom 
Poprad, katastrálnym odborom dňa 08.02.2021 pod číslom G1-91/2021. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1  
ťarchy: bez zápisu. 

Celková výmera odovzdaného nehnuteľného majetku predstavuje 469 m2.  
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2) Podieloví spoluvlastníci: 
  1. Martinková Anna, Poprad 058 01, SR, v podiele ½           
  2. Vagašová  Štefánia, Poprad - Stráže  058 01,  SR, v podiele 1/20 
  3. Dunčko Ján, Odorín 053 22, SR, v podiele 1/80 
  4. Dunčko Ladislav, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, SR, v podiele 1/80 

   5. Dunčko Peter, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/80 
  6. Semanová Mária, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/80 

   7. Krottáková Magdaléna, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/80 
    8. Paraňová Anna, Nová Lesná 059 86, SR, v podiele   1/80 
    9. Podolcová Alena, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/80 
  10. Breburdová Janka, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/80 
  11. Psonák Jozef, Poprad - Stráže 058 01, SR, v podiele 1/40 
  12. Psonák Rastislav, Vrbov 059 72, SR, v podiele 1/40 

   13. Martinková Anna, Poprad 058 01, SR, v podiele 3/12 
14. Kovalčík Marek, Kravany 059 18, SR, v podiele 1/20 
odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného 
vlastníctva a zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37936859, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 789, k. ú. Stráže pod Tatrami, 
a to: 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/13, trvalý trávnatý porast o výmere 9 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/14, trvalý trávnatý porast o výmere 167 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 172/12, vodná plocha o výmere 61 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 173/13, trvalý trávnatý porast o výmere 289 m2. 
ťarchy: bez zápisu 
Spoluvlastnícky vzťah k parcelám je evidovaný na parcele registra E KN, parcelné číslo 67, 
trvalý trávnatý porast o výmere 734 m2 a parcele registra E KN, parcelné číslo 68, trvalý 
trávnatý porast o výmere 751 m2. 
 
Podieloví spoluvlastníci:  
1. Vagašová Štefánia, Poprad - Stráže, 058 01, SR, v podiele 1/5 
2.  Dunčko Ján, Odorín 053 22, SR, v podiele 1/20 
3.  Dunčko Ladislav, Spišská Nová Ves - Novoveská Huta 053 31, SR, v podiele 1/20 
4.  Dunčko Peter, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/20 
5.  Semanová Mária, Spišské Vlachy 053 61, SR, v podiele 1/20 
6.  Krottáková Magdaléna, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/20 
7.  Paraňová Anna, Nová Lesná 059 86, SR, v podiele 1/20 
8.  Podolcová Alena, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/20 
9.  Breburdová Janka, Poprad 058 01, SR, v podiele 1/20 

10.  Psonák Jozef, Poprad - Stráže 058 01, SR, v podiele 1/10 
11.  Psonák Rastislav, Vrbov 059 72, SR, v podiele 1/10 
12.  Kovalčík Marek, Kravany 059 18, SR, v podiele 1/5 
odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho výlučného 
vlastníctva a zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37936859, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 832, k. ú. Stráže pod Tatrami, 
a to: 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 161/12, trvalý trávny porast o výmere 78 m2, 
- parcela registra C KN, parcelné číslo 172/11, trvalý trávny porast o výmere 3 m2, 
ťarchy: bez zápisu 

 

Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 607 m2. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zámenou pozemkov si PSK majetkovoprávne vysporiada pozemky pod časťou areálu SÚC 
PSK, oblasť Poprad, ktorú využíva k svojej činnosti a plánuje tam stavebné úpravy. 
Spoluvlastníci pozemkov nadobudnú pozemok v blízkosti areálu, ktorý SÚC PSK nevyužíva 
k svojej činnosti a ktorý je pre ňu prebytočný.  
Hlasovanie:                 za: 57    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 21E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípady hodné osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh prevodu pre POPOVEC-
KARDIOSERVIS, s. r. o., Humenné. Ide o poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý 
vlastní objekt v Humennom, kde sa nachádza viacero ambulancií a nastal tam problém so 
zabezpečením parkovacích miest pre pacientov. Z tohto dôvodu zaslala táto spoločnosť žiadosť 
o kúpu pozemku v správe OA v Humennom, ktorý bezprostredne susedí s ich stavbou a na 
ktorom by chceli realizovať výstavbu parkovacích miest. Geometrickým plánom boli 
zachované prístupy k majetku PSK vzhľadom na potreby školy. Žiadateľ si dal vyhotoviť 
okrem geometrického plánu aj znalecký posudok v sume 7 850,70 eur. Predaj je navrhovaný 
ako prípad hodný osobitného zreteľa, keďže ide o zdravotnícke zariadenie a parkovisko pre 
pacientov za cenu znaleckého posudku. 
Diskusia: 
Poslanec Hopta potvrdil skutočnosť, že naozaj je problém s parkovaním nielen pri tomto 
zdravotníckom zariadení, ale aj oproti pri nemocnici v Humennom. Proti predaju nemá 
v podstate nič, ale nabudúce by bol rád, keby riaditeľka školy v pôsobnosti PSK o vyhlásení 
prebytočného majetku informovala nielen PSK, ale aj mesto Humenné. Mestá by v týchto 
prípadoch mali vedieť o uvoľnení takýchto pozemkov. Bolo by dobré, aby takýto pozemok 
najprv PSK ponúkol mestu. Nebolo by zlé, keby v budúcnosti aj mestá mali informáciu 
o možných predajoch nehnuteľností. Poslanec Babin oponoval predrečníkovi. Ako člen Rady 
školy pri OA v Humennom bol oboznámený s týmto prevodom, čiže riaditeľka školy 
informovala radu školy o predaji tohto pozemku s podmienkou prechodu chodníkom medzi 
školskou jedálňou a školou. Poslanec Hopta dodal, že podľa existujúceho uznesenia musia 
riaditelia škôl informovať rady škôl o predaji pozemkov. Keď už to prijala rada školy, vedenie 
školy a došlo to na PSK, mohlo byť o tom informované aj mesto, pretože má problémy 
s parkovaním nielen pri tomto súkromnom zariadení ale aj pri nemocnici. Je rozbehnutá akcia, 
p. Popovec je seriózny človek a možno dovolí parkovať aj návštevníkom iných zariadení. 
Osobne mu ide o to, aby o týchto predajoch vedeli aj mestá a aby riaditeľka OA napr. zaslala 
mestu oficiálny list s informáciou o predaji tohto prebytočného pozemku. 
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 ,   
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      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe Obchodnej akadémie, Komenského 1, Humenné, IČO: 162132,  
k. ú. Humenné, a to: 
novovytvorenej parcely registra C KN parc. 3355/17 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 390 
m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra C KN č. 3355/7, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 2343 m2, zapísanej na LV 8358, k. ú. Humenné, geometrickým plánom č. 32389833-
1/2021 zo dňa 13.01.2021 vyhotoveným Ing. Mihalík Miroslav-GEOMM, 066 01 Humenné, 
IČO: 32389833, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 
19.01.2021 pod číslom G1-5/2021 

  spoluvlastnícky podiel 1/1 
  ťarchy:  
  Vlastník poradové číslo 1: Pod Z 70/2006 zriaďuje sa vecné bremeno - povinnosť vlastníka nehn. strpieť a právo 

spoločnosti Slovak Telecom, a.s., ako oprávn. z vecného bremena zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať 

ich vedenia na dotknutých nehn., vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním ,opravami a údržbou vedení 

na nehn. a vykonávať nevyhnutné úpravy pôdy a jej porastu, najmä odstraňovať a okliesňovať stromy a iné porasty 

ohrozujúce bezpečnosť a spoľahlivosť vedenia, ak to po predchádzajúcej výzve neurobil vlastník alebo užívateľ 

pozemku parc. č. 3358/1, 3358/2, 3355/1, 3355/2, 3355/5, 3355/6, 3355/7 zo dňa 28.12.2005 - 1332/12.  

  Vlastník poradové číslo 1: Pod V-1007/02 sa zriaďuje vecné bremeno spočívajúce v povinnosti vlastníka parc .č. KN 

3355/1, 3355/2, 3355/5, 3355/6, 3355/7, 3355/13, 3355/14 strpieť právo príjazdu a odjazdu po prístupovej 

komunikácii k bytovému domu na Ul. Komenského 1435/2 a zároveň strpieť existujúcu teplovodnú a vodovodnú 

prípojku na parc .č. 3354 v prospech vlastníkov zapísaných na LV 7963 zo dňa 12.6.2002 - 1266/13, Z 2562/14 - 

303/15. 

  Vlastník poradové číslo 1: Pod V-369/08 sa zriaďuje vecné bremeno - právo prechodu cez pozemok 3355/7, 3355/2 

v prospech vlastníka pozemku parc. č. 3352/2, 3355/3, 3355/4, 3355/11, 3355/12 a to v rozsahu vyznačenom v GP č. 

G 90/2005 zo dňa 14.5.2005, zo dňa 3.3.2008, Rozhodnutie č. X5/2013/Bi zo dňa 05.02.2013 - 1266/13. 

    do vlastníctva kupujúceho – POPOVEC-KARDIOSERVIS, s. r. o., Orechová 2534/71, 066 01 
Humenné, IČO: 44 898 126, za kúpnu cenu 7 850,70 eur. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

 Ide o realizáciu verejnoprospešnej stavby - parkoviska pre pacientov ako širokú verejnosť.  
Hlasovanie:                 za: 57    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 21F – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípady hodné osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, informovala prítomných o vzájomnom prevode pozemkov 
vo vlastníctve fyzických osôb a PSK na účel majetkovoprávneho vysporiadania existujúcej 
komunikácie III. triedy na návrh SÚC PSK. Vzhľadom na to, že PSK zámenou dostane takmer 
trojnásobne väčšiu výmeru pozemkov (8 356 m2), ako zámenou dáva (3 942 m2), neboli robené 
znalecké posudky zo strany správcu. Navrhuje túto zámenu schváliť ako prípad hodný 
osobitného zreteľa. 
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  
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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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a obcou Sečovská Polianka, Hlavná 
132/135, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 00332828, bez finančného vyrovnania rozdielu 
výmery pozemkov nasledovne: 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Sečovská Polianka nadobúda do 
vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. Sečovská Polianka, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 499/2, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 2202 m2,   
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 499, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
7178 m2,  zapísanej na LV č. 3022 geometrickým plánom č. 23/2021 vyhotoveným Ing. Marián 
Urban - GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 10.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 16.02.2021 pod číslom G1-
98/2021, 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 499/3, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1740 m2,   
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 499, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
7178 m2, zapísanej na LV č. 3022  geometrickým plánom č. 29/2021 vyhotoveným Ing. Marián 
Urban - GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
115/2021, 
spoluvlastnícky podiel 1/1  
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 3942 m2. 
 

2) Obec Sečovská Polianka odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 
Prešov, IČO: 37936859, nehnuteľný majetok, k. ú. Sečovská Polianka, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 1267/2, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 1276 m2, 
odčlenená od parcely registra E KN, parcelné číslo 3101/1, ostatná plocha o výmere 13602 m2 
zapísanej na LV č. 2147, geometrickým plánom č. 28/2021, vyhotoveným Ing. Marián Urban 
- GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
116/2021, 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 1876/3, zastavaná plocha a nádvorie o 

výmere 7080 m2,   
odčlenená od parcely registra E KN, parcelné číslo 3101/2, ostatná plocha o výmere 9734 m2, 
zapísanej na LV č. 2147 geometrickým plánom č. 28/2021 vyhotoveným Ing. Marián Urban - 
GEODET, Sečovská Polianka, IČO: 46932585, zo dňa 25.02.2021, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, dňa 01.03.2021 pod číslom G1-
116/2021, 
spoluvlastnícky podiel 1/1  
ťarchy: bez zápisu 

Celková výmera zamieňaného nehnuteľného majetku predstavuje 8356 m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny je majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov vo vlastníctve obce Sečovská 
Polianka, ktoré sa nachádzajú pod úsekom pozemnej komunikácie III/3626 v súlade so zákonom 
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č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a ktoré sa zamenia za pozemky vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, na ktorých je zo strany obce Sečovská Polianka 
plánovaná výstavba chodníkov pre peších a dobudovanie inžinierskych sietí. 

Hlasovanie:                 za: 58    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 

 

K bodu 22A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá 
návrh na kúpu pozemkov za účelom majetkovoprávneho vysporiadania stavby - most cez 
Sekčov na ul. Solivarskej. Tento pozemok bude konkrétne na zriadenie retenčnej nádrže pre 
uvedenú stavbu. Navrhovaná kúpna cena určená znaleckým posudkom je pri jednotkovej cene 
48,19 €/m2 od p. Kačmarika a p. Gašpárovej. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich:  
1. Kačmarik Dušan Ing., 53 002 Pardubice - Trnova, ČR, v podiele ½  
2. Gašpárová Helena Mgr., 075 01  Trebišov, v podiele ½  
vedeného na LV č. 1954, k. ú. Solivar, okres Prešov, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 612/124, orná pôda o výmere 28 m², 

odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 796/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 28 
m2, geometrickým plánom č. 48097748-08/19 vyhotoveným Vladimírom Kupcom, Rožkovany, 082 
71 Lipany nad Torysou, IČO: 48097748, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny 
odbor, dňa 18.03.2019 pod číslom G1-466/2019 
ťarchy: bez zápisu 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1350,00 eur (pri cene 
48,19 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodom 22B, 22 C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku 
– kúpa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, 
predstaví spoločne body 22B, 22C a následne vysvetlí rozdiely. V správe Podduklianskeho 
osvetového strediska vo Svidníku je hvezdáreň v Roztokoch, ktorá sa celá nachádza na 
majetkovoprávne nevysporiadaných pozemkoch. Je potrebné pre budúcnosť túto situáciu 
ošetriť. Návrh v týchto dvoch bodoch je na kúpu dvoch parciel vedľa seba, v bode 22 B od p. 
Sotákovej, v bode 22C od p. Bojkasa. Na výkup pozemkov od p. Bojkasa je v rozpočte PSK na 
tento rok už schválených 7 000 eur. Na výkup od p. Sotákovej ešte peniaze nie sú. Obidva 
materiály schválila komisia správy majetku. Pozemky sú väčšie ako boli potrebné, predávajúci 
ich neboli ochotní predať, iba v nevyhnutnom rozsahu. Možno ich potom bude možné použiť 
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na zámenu pri majetkovoprávnom vysporiadaní so Slovenským pozemkovým fondom. Keďže 
odbor kultúry nepredložil na rokovanie komisie kultúry návrh na vykúpenie pozemkov od p. 
Sotákovej, predpokladalo sa, že komisia kultúry bude o tomto návrhu ešte následne hlasovať 
per rollam. Materiály boli prichystané na odoslanie poslancom a pri písaní dôvodovej správy 
sa nedá čakať do posledného momentu na informáciu, že príslušná komisia to prerokovala. 
Väčšinou sa očakáva, že materiál prejde, keďže v tomto prípade nejde o komplikovaný bod. 
Preto bolo v dôvodovej správe uvedené, že predmetný bod bol schválený v komisii kultúry, ale 
v skutočnosti odkúpenie pozemku od p. Sotákovej nebolo schválené komisiou kultúry. 
V prípade, že zastupiteľstvo bude chcieť hlasovať a rozhodnúť o obidvoch bodoch, nebude to 
porušenie Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, lebo ide o kúpu a zásady 
upravujú prevažne predaj. Ak sa poslanci rozhodnú nepodporiť tento bod, vráti sa naspäť do 
komisie, ale nevidí to ako dôvod porušenia zásad. 
Diskusia k bodom 22B, 22C: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie k bodu 22B:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  v platnom znení  
s c h v a ľ u j e 
prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúceho - Sotáková 
Katarína, Bratislava, zapísaného na LV č. 654 v k. ú. Roztoky, a to: 
pozemku: parcela registra E KN č. 952, orná pôda o výmere 3925 m2,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez  zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, IČO: 37781375, 
za kúpnu cenu 30.000 eur (pri cene 7,64 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 22C:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e 
prevod nehnuteľného majetku z podielového spoluvlastníctva predávajúceho - Jozef Bojkas, 
Roztoky, 090 11 Vyšný Orlík,  v spoluvlastníckom podiele 2/4,  zapísaného na LV č. 443 v k. 
ú. Roztoky, a to: 
pozemku: parcela registra E KN č. 953, orná pôda o výmere 2573 m2,  
ťarchy: bez  zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Podduklianske 
osvetové stredisko vo Svidníku, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník, IČO: 37781375, 
za kúpnu cenu 6 972,83 eur (pri cene 5,42 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 22D – Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK 
č. 658/2021 zo dňa 15. 2. 2021: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, požiadala zastupiteľstvo o zrušenie predmetného uznesenia 
prijatého na predchádzajúcom zasadnutí ohľadom majetkovoprávneho vysporiadania 
pozemkov na Poloniny trail v správe Lesopoľnohospodárskeho majetku Ulič, š. p., ktorý 
pôvodne odporúčal PSK požiadať o bezodplatný prevod, lebo ide o štátny podnik spravovaný 
zákonom o správe majetku štátu. V prípade verejnoprospešnej stavby môže previesť tieto 
pozemky za 1 euro. Následne si však uvedomil, že ide o pozemky síce v jeho správe, ale nie vo 
vlastníctve SR, čiže sú to pozemky vo vlastníctve neznámych vlastníkov a tieto nemôžu predať 
PSK za 1 euro. Navrhli PSK vyriešiť právny vzťah pre účel vydania stavebného povolenia 
nájmom a na tom už odbor majetku a investícií pracuje. Toto uznesenie sa vykonávať nebude, 
preto žiada o jeho zrušenie. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o 
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
r u š í   
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 658/2021 zo dňa 15. 2. 2021 k schváleniu bezodplatného 
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku v celom rozsahu. 
Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: JUDr. 
Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh 
predaja dlhodobo nevyužívaného internátu v správe Spojenej školy v Sabinove. Ide o viacero 
stavebne zrastených objektov, ale predmetný internát sa nachádza hneď na začiatku areálu. Má 
samostatné súpisné číslo a parcelné číslo, čiže je spôsobilý na samostatné užívanie. Materiál 
obsahuje navrhnuté podmienky obchodnej verejnej súťaže. Minimálna kúpna cena je 
navrhovaná vo výške znaleckého posudku v sume 927 015,48 eur. 
Diskusia: 
Poslancovi Hrabčákovi prináleží vystúpiť v tejto veci, keďže je členom rady školy a zároveň 
pozná tunajšie pomery. Tento internát nie je, ani nebol naplnený na svoj účel. Z pohľadu člena 
rady školy môže tento predaj obchodnou verejnou súťažou podporiť. Telefonoval s bývalou 
riaditeľkou, ktorá sama potvrdila, že je dobré posunúť tento objekt možno do komerčnej sféry, 
aby našiel svoje využitie. Škola má zrekonštruovanú jednu polovicu toho internátu, ktorý bol 
prispôsobený v 80-tych rokoch na úplne iné kapacity žiakov tejto školy, ako nakoniec bol 
využívaný. Spomína si na časy, kedy v tomto internáte sídlil daňový úrad počas svojej 
rekonštrukcie v Sabinove, boli tam dielne šičiek a pod. Ale už veľa rokov je tento internát 
prázdny. Chce podotknúť jednu dôležitú vec, aj keď sa možno bude zdať triviálna. Jeho 
technická prax ukazuje opak. Pri oprave tohto internátu je treba dbať na to, aby bol dôkladne 
stavebne a technologicky oddelený od časti, ktorá ostane v majetku školy a PSK. Podľa 
informácií od riaditeľky je určite napojený na centrálnu kotolňu, ktorá distribuuje teplo do 
všetkých objektov školy. Ďalej môžu byť zradné elektroinštalačné rozvody. Bol by veľmi 
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nerád, keby sa po niekoľkých rokoch zistilo, že časť internátu je napojená cez naše meracie 
zariadenia a PSK platí náklady za elektrinu. Samotný predaj podporuje, ale je potrebné dbať na 
to, aby bol internát dôkladne stavebne a technologicky oddelený. Požiadal predsedu PSK, aby 
sa po predaji majetku v meste Sabinov a okrese Sabinov určitá časť získaných peňazí do 
rozpočtu PSK recipročne vrátila tej inštitúcii, z ktorej sa peniaze získali. Predajom tohto 
internátu získa rozpočet PSK napr. 1 mil. eur. Bolo by dobré vyvolať nejaké rokovania 
s riaditeľom školy a ako člen rady školy sa bude snažiť hľadať nejaké možnosti rozvoja školy, 
ktoré by boli sčasti zafinancované z peňazí získaných z predaja tohto majetku. Bol by tak 
zachovaný určitý stupeň reciprocity a pocit určitého zadosťučinenia v tejto veci, že PSK nielen 
predáva, ale určitý objem získaných peňazí vracia inštitúcii, ktorej majetok predal. Poslanec 
Kanuščák podporuje predaj tohto internátu. Osobne si ho prezrel, je v dezolátnom stave a škola 
má s jeho udržiavaním problémy. Treba nejakým spôsobom temperovať budovu, starať sa 
o pozemok a pod. Bude veľmi dobré, keď sa nájde vhodný záujemca a bude to vedieť nejakým 
spôsobom využiť a tým prakticky odbremení školu. Niekoľkí záujemcovia si už boli prezrieť 
túto budovu. Sám sa stretol s jedným záujemcom, ktorý tam chcel zriadiť sociálne zariadenie. 
K technickému rozdeleniu dodal, že kúrenie nebude nejaký problém, pretože je potrebné 
spraviť kompletne celé kúrenie, čiže všetko odznova. Elektrické rozvody bude treba spraviť 
nové, ale pracovník PSK by ich mal skontrolovať, aby elektrinu nebral niekto cudzí, lebo hlavný 
elektromer a hlavný prívod je práve na tejto budove, lebo je na kraji. Tiež sa prihovára za 
investovanie časti peňazí z predaja do okresu Sabinov. Bolo by dobré uvažovať o investovaní 
peňazí z predaja majetkov do okresov, v ktorých boli predané, tak ako už spomínali niektorí 
poslanci. 
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 v platnom znení 
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Spojenej 

školy, SNP 16, 083 01 Sabinov, zapísaného na LV č. 1421, k. ú. Sabinov, obec Sabinov, 
okres Sabinov, a to: 

 pozemok registra C KN: 
- parcelné číslo 2665/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 495 m2 

 stavba: 
- druh stavby – školský internát, súpisné číslo 2143, na pozemku registra C KN 

parcelné číslo 2665/13, zastavané plochy a nádvoria  
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 
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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. 
287/2020 zo dňa 03. 11. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Pavel Jurko, Kendice, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov, predstavuje 927.015,48 €, z toho stavby 908.749,98 € 
a pozemky 18.265,50 € pri jednotkovej cene pozemkov 36,90 €/ 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. 927.015,48 €  
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
c) lehota splatnosti doplatku do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom 
d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 
 ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za 
 vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku 
 za podanie návrhu na  vklad do katastra nehnuteľností) 
e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
 až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a), c) a ostatných nákladov podľa 
 písm. d)   
f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej   

 kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d).  
6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 

samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 21__  do  13:00  hod. v zalepenej 
obálke s výrazným označením:  

 „Obchodná verejná súťaž – Školský internát Sabinov, budova a pozemok v 
k. ú. Sabinov – 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 
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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 zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte 
IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke 
podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text 
zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. 
v. s.) 
– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail 

c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      
navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny 
alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli 
vyhlásené podmienky súťaže. 

e)   V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 
 ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia 
 nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje 
 právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so 
 zverejnením  a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu 
 vlastníctva. 

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

podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ 
Spojenej školy Sabinov, (tel.: +51 4880 103; e-mail: 
milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk).     

b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
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Hlasovanie:                 za: 57    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: JUDr. 
Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavila návrh na 
zmenu podmienok obchodnej verejnej súťaže na predaj objektu v správe Podtatranského 
osvetového strediska v Poprade. Ide o objekt v Spišskej Sobote, ktorý je národnou kultúrnou 
pamiatkou. Keďže v dvoch kolách nebol prihlásený a predložený žiadny návrh na kúpu tohto 
objektu, navrhuje znížiť cenu z pôvodných 284 000 eur na 241 000 eur, čo je 85 % pôvodnej 
ceny určenej znaleckým posudkom. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
A.  r u š í 
 uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 577/2020 zo dňa 19. 10. 2020 
B. k o n š t a t u j e, 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  C.1  tohto uznesenia je prebytočný 
C. s c h v a ľ u j e  
C.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe 

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

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

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

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

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

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, 
ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude 
komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.   

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

351/2020 zo dňa 08. 09. 2020 vyhotoveným znalcom Ing. Jozef Záhradník, Poprad, 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 284. 390,81 €, z toho stavby 171. 
646,10 € a pozemky 112 744,71 € pri jednotkovej cene pozemkov 97,11 €/m². 

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

85 %  z ceny znaleckého posudku, t. j. 241.732,18 €  
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa 
c) lehota splatnosti: do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom 
d)  záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady  

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za 
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností) 

e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
 až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a), c) a ostatných nákladov podľa 
 písm. d)   
f)   oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej 
       kúpnej ceny podľa písm. b) alebo c), alebo ostatných nákladov podľa písm. d).  

6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 

samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej 
obálke s výrazným označením:  

 „Obchodná verejná súťaž – Podtatranské osvetové stredisko Poprad, 
budovy a pozemky v k. ú. Spišská Sobota – neotvárať!“  

     „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe 
– meno, priezvisko, adresa“  
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 

Rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezentačnej pečiatke podateľne 
úradu Prešovského samosprávneho kraja.  

b)   Návrh musí obsahovať: 
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–  návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 
a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  
na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.) 

– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, 
že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
 kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade 
manželov identifikačné údaje obidvoch, alebo                                          

 kupujúci  – fyzická osoba podnikateľ zapísaná v živnostenskom registri 
(ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, alebo                                       

 kupujúci – právnická osoba (PO)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny 
orgán - podľa výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný 
register Okresného súdu ......., oddiel ......, vložka ..., alebo iný register- 3 - 

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže o  
– zložení finančnej zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny 

za nehnuteľný majetok, ktorú zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte 
IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke 
podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch vyhotoveniach, (text 
zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. 
v. s.) 

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail 
c)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým 
      navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny 
alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli 
vyhlásené podmienky súťaže. 

e)  V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže. Navrhovatelia 
nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  

f)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 
 odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
g) Navrhovateľ   predložením   návrhu   v  obchodnej   verejnej  súťaži  súhlasí so 
       zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 

7.  Obhliadka majetku:  
a) Obhliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred 
podaním návrhu po telefonickom dohovore s PaedDr. Peter Šuca, riaditeľ 
Podtatranského osvetového strediska Poprad, (tel.: +52 77 22 466 kl.15; e-mail: 
riaditelpos@stonline.sk).     
b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
Hlasovanie:                 za: 55    proti: 0     zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 24 – Uzatvorenie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní 
spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo dňa 3. 3. 2017: JUDr. 
Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedla, že na žiadosť 
spoločnosti KEN-EX, spol. s r. o., predkladá dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve o užívaní PSK 
ARÉNA. Táto spoločnosť je prevádzkovateľom spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNY, kde 
PSK má 49 %. Všetky náklady súvisiace s prevádzkou po celú dobu existencie znáša 
spoločnosť KEN-EX, spol. s r. o. a zároveň má právo na všetky výťažky z prenájmu PSK 
ARÉNY. Vzhľadom na ročnú pandemickú situáciu sú príjmy z prenájmu takmer nulové a p. 
Kentoš, konateľ spoločnosti, deklaroval, že náklady súvisiace s prevádzkou arény ho stáli za 
rok 2020 približne 100 000 eur. Keďže nikto nevedel, aká bude situácia, predpokladal, že sa 
ešte bude dať korčuľovať počas tejto zimnej sezóny. Ľad nerozpustil a chladil ho celú zimu 
napriek tomu, že neboli žiadne tržby z nájmu. PSK príde spravodlivé, keďže je vlastníkom 
objektu, aby sa podieľal na nákladoch na prevádzku. Malo by to byť nie vo výške 100 %, ako 
požaduje p. Kentoš, ale vo výške vlastníckeho podielu PSK čiže 49 %, čo je približne polovica 
zo sumy 100 000 eur. PSK sa snažil nájsť nejaký spravodlivý meter. V dôvodovej správe je 
popísaný spôsob výpočtu s návrhom zníženia počtu ľadohodín denne, ktoré poskytuje takmer 
zadarmo, čiže za 1,20 eur s DPH pre športovanie žiakov stredných a základných škôl v Prešove, 
späť na 2 hodiny denne s tým, že 3 hodiny denne by mohol ďalej komerčne prenajímať. Vlastne 
by si dohnal stratu vyrobenú za rok 2020. Nežiadal ešte riešiť rok 2021. Keďže je už koniec 
marca a aby sa zastupiteľstvo nemuselo opätovne k tomu vracať v roku 2021, boli prepočítané 
alikvotné výdavky za január – apríl, keďže je predpoklad, že ešte v apríli bude stále otázne 
otváranie týchto športovísk. Počíta sa s otvorením 1. 5. 2021. Odvtedy sa začala rátať úspora. 
Komisia školstva v princípe súhlasila so znížením počtu ľadohodín, avšak s obmedzením do 
konca augusta 2021. Tým, že počas prázdnin v júli a auguste ľadohodiny neposkytuje, na 
vykrytie straty by mu slúžil len máj a jún tohto roka, čo je naozaj málo, lebo na 1 ľadohodine 
predanej komerčne má zisk 50 eur. Ľadohodina stojí 120 eur s DPH, ale v tom je DPH aj 
náklady a po očistení je čistý zisk 50 eur na hodinu. Ak mu chce PSK pomôcť, mal by mu po 
prepočítaní upustiť z 5 na 2 ľadohodiny denne do 31. 10. 2023, čím by mal mať vykrytú stratu 
za rok 2020 a 2021 do konca apríla. Pôvodne to požadoval na obdobie 10 rokov. 
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, zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e 
uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA so 
spoločnosťou KEN-EX, spol. s r. o., Železničiarska 3802/37, Prešov, IČO: 36 454 672, zo dňa 
3. marca 2017 v zmysle prílohy tohto uznesenia.  
Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržali sa: 2  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 

Dodatok č. 1 
  

k Zmluve o užívaní spoločnej nehnuteľnosti  
PSK ARÉNA zo dňa 3. marca 2017 

 
uzatvorený v zmysle ustanovenia § 51 Občianskeho zákonníka 

 medzi týmito zmluvnými stranami: 
(ďalej v texte len „dodatok“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1. Zmluvná strana č.1:  KEN–EX, spol. s r. o.  
    Železničiarska 3802/37, 080 01 Prešov 
    zast.: Mgr. Ján Kentoš – konateľ spoločnosti  
    IČO: 36 454 672 
    DIČ: 2021377754 
    IČ DPH: SK2021377754 
    zapís. v OR OS Prešov v odd. Sro, vložka č. 11093/P 
    ďalej len „zmluvná strana č.1“ 

a 
2. Zmluvná strana č.2:  Prešovský samosprávny kraj 
    Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 
    zast.: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda PSK 
    IČO: 378 70 4754 
    ďalej len „zmluvná strana č. 2“ 

 
 

Článok I. 
Predmet dodatku 

 
Zmluvné strany sa, v súlade so Zmluvou o užívaní spoločnej nehnuteľnosti PSK ARÉNA zo 
dňa 3. marca 2017, dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 v nasledujúcom znení: 

- Článok III. ods. 1 Zmluvy sa mení a znie: 
 

1. Zmluvná strana č. 1 súhlasí s tým, že zmluvná strana č. 2 a stredné školy bez ohľadu na 
zriaďovateľa majú právo užívať tréningovú športovú halu v rozsahu  2 ľadohodín/denne (1 
ľadohodina = 60 min. + 10 min. úprava ľadu) počas pracovných dní vždy v čase od 07.00 
hod. do 13.00 hod. počas toho-ktorého školského roka (10 kalendárnych mesiacov okrem 
dní pracovného pokoja, sobota, nedeľa, štátne sviatky, školské prázdniny a pod.), a to za 
sumu 1 €/1 hodina bez DPH, DPH 20 % vo výške 0,20 € vrátane DPH vo výške 1,20 €/1 
hodina.  
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Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1.   Ostatné  ustanovenia zmluvy, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú v celom rozsahu 

v platnosti a nezmenené.  
 
2.   Dodatok č. 1 sa uzatvára na dobu určitú do 31. októbra 2023 a nadobúda platnosť dňom 

jeho podpísania. Predpokladom nadobudnutia účinnosti tohto dodatku je jeho schválenie 
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Dodatok nadobudne účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle zmluvnej strany č. 2, nie však skôr 
ako bude dodatok schválený podľa predchádzajúcej vety. 

 
3.   Dodatok č.1 je vyhotovený v piatich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre 

zmluvnú stranu č. 1 a tri pre zmluvnú stranu č. 2.  
 
4.    Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy zo dňa 3. marca 2017.  
 
 
 
V Prešove dňa ….......................    V Prešove dňa …....................... 
 
 
 
 
 
Zmluvná strana č. 1:       Zmluvná strana č. 2:  

 
 
 

Mgr. Ján Kentoš      PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
konateľ spoločnosti               predseda PSK  
KEN–EX, spol. s r. o.            Prešovský samosprávny  
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K bodu 25 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaného projektu „Zvýšenie počtu žiakov 
Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“: 
Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, oboznámil prítomných s obstaraním vnútorného 
vybavenia v celkovej výške 51 290,41 eur s DPH. Tieto nadlimitné výdavky vznikli ako rozdiel 
medzi kalkulovanými cenami v rámci žiadosti o NFP a predpokladanými hodnotami zákazky 
a výsledkov verejného obstarávania. Ide o verejné obstarávanie na učebné pomôcky - filtráciu 
olejovej hmly s navýšením na 7 499,21 eur s DPH, výučbové panely s navýšením na 12 726,40 
eur s DPH, programovacie stanice frézovania s navýšením na 13 078 eur s DPH, autoservisnú 
technika s navýšením na 17 986,80 eur s DPH, čo spolu tvorí navýšenie 51 290,41 eur s DPH. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s c h v a ľ u j e  dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa 
v Bardejove na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné vybavenie 
v celkovom objeme  51 290,41 eur s DPH. 
Hlasovanie:                 za: 55    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 26 – Rôzne: 
A/ Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky DSS 
v Giraltovciach: Predseda PSK Majerský informoval poslancov PSK, že na pracovné 
miesto riaditeľky DSS v Giraltovciach bude vypísané výberové konanie. Riaditeľka skončí 
pracovný pomer dohodou dňom 3. 5. 2021.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 a § 16 
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  
informáciu o skončení pracovného pomeru dohodou s riaditeľkou DSS v Giraltovciach 
ku dňu 3. mája 2021. 
Hlasovanie:                 za: 55    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil materiál poslanca Makatúru, ktorý zaslal mailom. Žiada 
o doplnenie Plánu udržateľnej mobility PSK zhotoviteľom o letnú dopravu na Domaši medzi 
jednotlivými strediskami cestovného ruchu v okresoch Vranov nad Topľou a Stropkov na 
vodnej ceste. Na zváženie dáva aj pltníctvo a splavy v Pieninách v celom regióne PSK. 
Pripomenul, že o tomto dokumente bude zastupiteľstvo hlasovať na júnovom zasadnutí. Táto 
pripomienka sa doplní v predmetnom materiáli.  
Diskusia: 
Poslanec Bieľak potvrdil, že všetci poslanci boli vyzvaní, aj na základe samotného podnetu 
poslancov, o zasielanie pripomienok k Plánu udržateľnej mobility PSK. Je teraz na zváženie, či 
zastupiteľstvo bude hlasovať o doplnení tejto jednej pripomienky, aj keď ju podporuje, alebo 
sa počká na ostatné pripomienky, ktoré boli už priebežne zaslané, alebo budú ešte zasielané 
a až potom sa bude aktualizovať celý Plán udržateľnej mobility PSK v júni. Otázka je, či je to 
také súrne, že to musí byť schválené dnes, alebo to môže byť schválené v rámci ďalších 
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pripomienok spracovaných do júna a následne predložené do zastupiteľstva v júni alebo 
auguste. Takto by mohli vystúpiť aj iní poslanci s pripomienkami a nie je celkom šťastné 
pristupovať k materiálu čiastkovým spôsobom. Ak to súri pre nejaké iné dôvody napr. projekty 
a pod. tak áno, ale bolo by dobré počkať na pripomienky ostatných poslancov. Predseda PSK 
Majerský plne súhlasí s poslancom Bieľakom. Tieto pripomienky priebežne prichádzajú na 
úrad vo veľkom počte. Ak bude zastupiteľstvo schvaľovať Plán udržateľnej mobility PSK takto 
jednotlivo, nebude robiť nič iné, len sa tomu venovať na každom zasadnutí. Schválenie 
všetkých doplnených pripomienok v rámci tohto jedného bodu na júnovom zasadnutí má svoju 
logiku a opodstatnenie. Spýtal sa poslanca Makatúru, či trvá na samostatnom schválení 
predloženej pripomienky, alebo na júnovom zasadnutí bude zastupiteľstvo komplexne 
schvaľovať celý materiál s doplnenými pripomienkami. Poslanec Makatúra netrvá na 
dnešnom hlasovaní. Pripomenul predloženie pripomienok poslancov do 26. 3. Myslí si, že aj 
pltníctvo v Pieninách má viac ako tisícročnú tradíciu. Keď sa má podporiť cestovný ruch a príde 
aj investičný kapitál, chcel dať na vedomie a poukázať na lodnú dopravu prípadne pltníctvo 
a splavy s doplnením materiálu. Nemusí sa to schvaľovať teraz. Predseda PSK Majerský 
dodal, že pripomienky k Plánu udržateľnej mobility PSK je možné zasielať ešte do konca 
marca. Pripomienka poslanca Makatúru je evidovaná, nebude sa o nej hlasovať. 
 
Poslanec Ceľuch informoval prítomných, že po 16 rokoch končí vo funkcii riaditeľ SÚC PSK, 
oblasť Bardejov, Ing. Peter Krivka. Poďakoval mu za vzájomnú dlhoročnú spoluprácu. Je mu 
veľmi vďačný za krásne prežité roky, otvorenosť, ale hlavne odbornosť. Predseda PSK 
Majerský dodal, že všetci sa pripájajú k poďakovaniu, ktorého súčasťou bude poďakovanie 
samotného riaditeľa SÚC PSK Ing. Horvátha so všetkými vecami, ktoré k nemu patria. 
 
Poslanec Šmilňák pripomenul včerajší Deň učiteľov. Pedagógovia to mali a majú v tomto 
období pandémie ťažké. Boja sa nielen o svoje zdravie ale aj zdravie detí, museli sa naučiť 
pracovať s úplne inými technológiami a prijímať rôzne nové rozhodnutia, na ktoré neboli 
zvyknutí. Keďže PSK je zriaďovateľom desiatok stredných škôl, tak by chcel touto cestou 
poďakovať a popriať všetko dobré pedagógom v PSK. Podľa slov predsedu PSK Majerského 
sa k poďakovaniu učiteľom pripájajú všetci. V dnešnej dobe zažívajú niečo zvláštne, čo 
predtým nezažili. Všetci sú si vedomí, že tak ako učiteľ potrebuje žiaka, tak žiak potrebuje 
učiteľa mať v triede, nielen vo virtuálnom priestore. 
 
Poslanec Bochňa všetkým zaželal všetkým krásne prichádzajúce veľkonočné sviatky. 
 
 

K bodu 27 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Gašper požiadal predsedu PSK o zaslanie kompletnej správy NKÚ z kontroly, 
o ktorej boli poslanci informovaní v bode č. 8. Ďalej požiadal o zaslanie výsledkov zisťovania 
intenzity dopravy a prieskumu požiadaviek na dopravu, ktoré sú podkladom pre Plán 
udržateľnej mobility PSK a jeho aktualizáciu aj s detailmi, kto, kedy, v akom rozsahu realizoval 
toto zisťovanie a prieskum. Zaujímavou by bola aj informácia o cene týchto prieskumov, lebo 
ak tieto dokumenty majú poslanci pripomienkovať do leta, bolo by dobré mať kompletné údaje, 
pokiaľ možno čo najaktuálnejšie. Ak taký prieskum nebol robený 5 a viac rokov dozadu, bolo 
by dobré zvážiť vykonanie takého prieskumu s vyčlenením peňazí v rozpočte. Podľa 
informácií, ktoré má, na Úrade PSK existuje nejaká analýza o súčasnom stave a pripravuje sa 
stratégia na spoluprácu kraja s cirkvami a náboženskými spoločenstvami. Takýto materiál má 
dosť veľký význam pre posun v práci s Rómami, čo by každý uvítal. Bolo preňho zarážajúce, 
že na jeho žiadosť o tieto podklady úrad odpovedal, že žiadne mu neposkytne, pretože budú 
predmetom nasledujúceho zastupiteľstva. Osobne by rád prispel ku kvalitnému materiálu. 
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Pokiaľ sa informoval u viacerých cirkví a náboženských spoločností, ktoré robia s Rómami 
a mali by byť oslovení, o tomto prieskume vôbec nič nevedia. Podľa úvodných slov je predseda 
PSK otvorený stretnutiu a nejakým diskusiám. Bol by rád, keď by sa mohli stretnúť alebo aspoň 
telefonicky si povedať pár vecí. Predseda PSK Majerský sa tomu nebráni. Materiál pôjde na 
pripomienkovanie do komisií. Detaily povie riaditeľ úradu. Mgr. Novotný, riaditeľ Úradu 
PSK, potvrdil, že poslanec Gašper žiadal tento materiál, ale ešte bol v pracovnej verzii, stále sa 
menil a nebol predložený ani v rámci vedenia PSK. Teraz bude predložený do vedenia 
a komisií. Po schválení vedením PSK môže byť zaslaný poslancovi Gašperovi ešte pred 
predložením do komisií. Materiál mal byť uzatvorený v pracovnej verzii práve dnes a následne 
sa môže posunúť ďalej.  
Poslankyňa Sirková požiadala o zaslanie všetkých informácií týkajúcich sa spracovania 
projektových dokumentácií či už na kanalizáciu alebo vodovod. Starostovia obcí v okrese Snina 
sa jej stále pýtajú na aktuálny stav a chcú vedieť všetky informácie. Tieto informácie môže 
poskytnúť PaedDr. Slivková, vedúca odboru strategického rozvoja alebo predseda PSK. Bude 
rada za akékoľvek informácie o súčasnom stave zhotovovania projektových dokumentácií 
alebo skutočnom stave priebehu kanalizácie a vodovodu v rámci Catching-up Regions. 
V závere všetkým popriala krásne, pokojné a požehnané veľkonočné sviatky. Predseda PSK 
Majerský odpovedal, že PaedDr. Slivková jej poskytne všetky informácie a bude ju podrobne 
informovať aj o termínoch. Predpokladá, že do konca júna - júla by mali byť všetky veci 
vyriešené.  
Poslanec Hrabčák v úvode požiadal o pridelenie ďalšieho času, keby mu nestačil vymedzený 
čas na interpelácie. Interpeloval Ing. Horvátha, riaditeľa SÚC PSK a požiadal ho o výjazdové 
pracovné stretnutie do obcí Dubovica a Milpoš v okrese Sabinov. Rád by s ním rozobral údržbu 
ciest prechádzajúcich cez tieto obce. V prezentácii predstavil problém, ktorý chce spoločne 
s riaditeľom SÚC PSK a starostami obcí riešiť priamo na mieste. Na snímke je cesta I. triedy 
I/68 v smere Sabinov – Stará Ľubovňa s odbočkou na cestu III. triedy 3187. Žltým je vyznačený 
úsek cesty vo vlastníctve a správe PSK, ktorý zachádza zhruba do polovice obce Milpoš a pri 
obecnom úrade sa vlastníctvo cesty aj jej údržba končí. Avšak samotná obec končí na hornom 
konci, kde autobusy prevádzkované PSK v rámci prímestskej autobusovej dopravy využívajú 
hornú časť úseku vyznačenú červenou farbou. Je to vlastne druhá polovica obce, ktorá nemá 
žiadnu údržbu cesty v zmysle údržby SÚC PSK. Požiadal Ing. Horvátha o stretnutie v obci 
Milpoš za účasti starostu, aby sa porozprávali o téme možnosti údržby tohto 1,3 km dlhého 
úseku. Je podľa neho nelogické, že samotný sypač prejde z cesty I/68 na III/3187, vojde do 
polovice obce, pred obecným úradom sa otočí a druhú polovicu obce nechá neudržiavanú. 
Pričom druhú polovicu cesty vlastne využíva prímestská autobusová doprava prevádzkovaná 
práve PSK. Myslí si, že nemôže byť vecou financií udržiavanie tohto úseku cesty v zimnom 
období. Na druhej snímke je obec Dubovica, kde zhruba 1,2 km dlhý úsek je udržiavaný SÚC 
PSK, končí približne v polovici obce a potom je tam úsek dlhý 900 m využívaný PSK, pretože 
v hornej časti obce sú autobusové zastávky, ktoré zabezpečujú dopravnú obslužnosť a mobilitu 
obyvateľstva, pričom táto časť obce nemá zabezpečenú údržbu. Požiadal Ing. Horvátha, aby si 
po sviatkoch našiel nejaký čas na pracovné rokovanie v týchto dvoch obciach za účasti starostov 
a dohodli nejaké riešenia, aby aj údržba ciest mala hlavu a pätu. Má za to, že to nie je vec 
financií, ale vec konštruktívnej debaty a dohody pre rok 2021 a ďalšie obdobie. V  druhej 
interpelácii interpeloval vedúceho odboru dopravy Ing. Galajdu aj Ing. Horvátha, ktorých 
požiadal o pracovné stretnutie v meste Sabinov. V prezentácii ukázal výjazd smerom do 
Ražnian na ceste III/3177, kde sa nachádza lokalita, ktorá sa celkom dynamicky rozvíja. 
V označenom kruhu je aktuálne obojsmerná zastávka na pravej a ľavej strane, ktorá však už 
nepostačuje dnešným štandardom roka 2021, pretože hustota zastavania a počet obyvateľov sa 
za posledných 10 rokov niekoľkokrát znásobil. Mesto Sabinov má veľkú výstavbu bytových 
domov vpravo od tejto cesty. Vie si niekto predstaviť, že školopovinné deti prídu na takúto 
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zastávku a keď prší alebo sneží, nemajú sa kde skryť? Preto požiadal o výjazdové pracovné 
stretnutie s Ing. Galajdom a Ing. Horváthom, aby skúsili nájsť nejaké riešenie a inštalovali na 
ul. Levočskej na výjazde zo Sabinova do Ražnian nejaké zastávky podobné ako na poslednej 
snímke, pretože to nemôže byť vec financií, ale skôr vec konsenzu a diskusie, aby v obidvoch 
smeroch boli inštalované takéto zastávky. Ľudia by si to pochvaľovali, hlavne deti 
v nepriaznivom počasí by mali určité krytie a mohli spokojne vyčkať na spoj, ktorý ich privezie 
z tejto periférie mesta Sabinov do centra mesta napr. na autobusovú alebo vlakovú stanicu. 
Takýto problém má ešte jedna lokalita mesta Sabinov a je to periféria na ceste III/3182 a to 
výjazd z mesta Sabinov smerom na Červenú Vodu, kde na ľavej strane vznikla nová lokalita 
ul. Tehelná. Je to ďaleko od mesta a okolo tejto lokality prechádza prímestský autobusový spoj 
prevádzkovaný PSK. Je potrebné, aby vo vyznačenom kruhu bola inštalovaná nejaká zastávka, 
aby ľudia žijúci v tejto lokalite vedeli nastúpiť na tomto vyznačenom mieste. V tejto lokalite 
nie je vybudovaná žiadna autobusová zastávka. Predseda PSK Majerský upozornil poslanca 
Hrabčáka na dodržanie určeného času. Poslanec Hrabčák požiadal o 10-minútový čas v úvode 
svojej interpelácie. Predseda PSK Majerský zopakoval, aby poslanec Hrabčák dodržiaval 
určený čas a Rokovací poriadok Zastupiteľstva PSK, pretože odbočuje od témy. Autobusové 
zastávky zriaďuje obec a nie VÚC. Na území PSK sa nachádza niekoľko tisíc autobusových 
zastávok. Ak by mal VÚC spraviť na každej zastávke prístrešky, rozsypal by celý rozpočet 
PSK. Podľa slov poslanca Hrabčáka je to vec diskusie. Predseda PSK Majerský povedal, že 
je to vec obcí a miest. V tomto zastupiteľstve sú aj iní poslanci, ktorí sú zároveň starostami 
a primátormi a vedia si zriadiť autobusové zastávky vo svojich obciach a mestách. Nech 
poslanec Hrabčák nežiada PSK, aby suploval ich službu. Poslanec Hrabčák dodal, že je to na 
ceste III. triedy vo vlastníctve PSK, čiže je to celkom relevantná pripomienka, ktorú bude chcieť 
predebatovať. Predseda PSK Majerský poznamenal, že im PSK za 1 euro odpredá pozemok 
na zriadenie autobusovej zastávky, ako to urobil aj v dnešných majetkových prevodoch.  
Poslanec Babin poukázal na zriadenie očkovacie centra PSK na OA na ul. Komenského 
v Humennom. V sobotu, keď sa tam očkuje, sú tam parkoviská úplne preplnené. Parkovisko 
v správe PSK je v dezolátnom stave. Požiadal naplánovať opravu a niečo s tým parkoviskom 
urobiť, lebo to, ako vyzerá, je vizitka PSK. Bol by veľmi rád, keby sa do plánu dala oprava 
tohto parkoviska. Predseda PSK Majerský ho ubezpečil, že PSK sa na to pozrie.  
Poslanec Benko chce tlmočiť slová poslanca Jánošíka, ktorý sa nemôže teraz prihlásiť. Včera 
sa bol poslanec Jánošík očkovať v hale na ul. Baštovej v Prešove. Veľmi to chváli, aj prístup 
ľudí, aj tých, ktorí spríjemňujú prostredie aj samotné očkovanie. Sám nepočul vôbec žiadne 
negatíva, len pozitíva. Ľudia sú spokojní, ide to celkom dobre aj časovo, nezdržiava sa atď. Aj 
on to môže povedať, ale poslanec Jánošík to videl, zažil a chcel to pochváliť. Všetkým poprial 
príjemné prežitie veľkonočných sviatkov. Predseda PSK Majerský je rád, že aj poslanci majú 
dobré skúsenosti s očkovaním. Od včera sa posúva hranica registrácie nad 50 rokov, 
predpokladá, že pribudne veľká časť poslancov. Vrele odporúča, aby to využil každý, kto môže. 
Prihlásiť sa dá, treba možno trochu trpezlivosti, ale už omnoho menej, ako to bolo pred 2 – 3 
týždňami. Je to asi jediná cesta v súčasnosti, ako sa dostať z pandémie. Je potrebné sa 
zaočkovať, aby boli ľudia odolní voči tejto pandémii. 
Poslankyňa Turčanová chce popriať všetkým príjemné veľkonočné sviatky a všetko najlepšie 
k dnešným narodeninám poslancovi Benkovi. Predseda PSK Majerský dodal, že poslanec 
Benko má dnes narodeniny aj meniny. K blahoželaniu sa pripájajú všetci. 
Poslanec Hopta nadviazal na interpeláciu poslanca Hrabčáka. S podobnými problémami sa 
stretáva v Humennom. Treba si uvedomiť, že nie všetky cesty v mestách spravuje PSK. Aj  
v Humennom sa často stáva, že sneh je odhrnutý len v časti spravovanej PSK, ale cesta 
pokračuje ďalej, je v správe mesta a sneh tam nie je odhrnutý. Čo sa týka autobusových 
zastávok, plne súhlasí s predsedom PSK. Autobusové zastávky sú v kompetencii miest a obcí. 
Mesto Humenné má vyše 30 zastávok a v rámci mesta dali dostatok finančných prostriedkov 
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na ich opravu. Nemôže súhlasiť s tým, že jedno mesto si bude nárokovať, aby mu PSK postavil 
autobusové zastávky a ostatné zostanú bokom. Je to kompetencia miest a obcí a na tie by sa 
mali poslanci obracať. Ďalej pripomenul, že sa treba očkovať. Mnohí čakajú na vakcínu 
Sputnik. Dúfa, že vláda aj  ministerstvo sa rozhýbe, aby sa ľudia v našom kraji, ktorí sa chcú 
dať zaočkovať, mohli zaočkovať touto vakcínou. V závere poprial všetkým príjemné 
veľkonočné sviatky. Predseda PSK Majerský dal do pozornosti prieskum na východe 
Slovenska, kde najviac ľudí chce vakcínu Sputnik. Nebude hovoriť, ktorá vakcína je lepšia 
alebo horšia. Akonáhle je niečo schválené Európskou liekovou agentúrou, nech sa to používa. 
Verí, že Sputnik bude čo najskôr zaregistrovaný a ľudia sa budú môcť zaočkovať. K téme 
autobusových zastávok dodal, že keď bol primátorom mesta, snažil sa využiť aj cudzie zdroje. 
Niektoré zastávky mesto postavilo cez výzvu európskych štrukturálnych fondov a niektoré 
v spolupráci s reklamnými agentúrami, ktoré osadia zastávku, pridajú si tam nejaký reklamný 
panel ako súčasť zastávky a mesto alebo obec nestojí taká zastávka absolútne nič, iba ten 
konkrétny pozemok. Reklamná agentúra si spravuje túto reklamnú plochu a súčasne zastávku, 
aj si ju upratuje. Je to jedna z ciest. PSK si naozaj nemôže dovoliť zriaďovať zastávky v celom 
kraji so 660 obcami. Nehovorí už o mestách. Treba naozaj racionálne pristupovať k týmto 
financiám. Sú to spoločné peniaze a všetci musia prispieť k rozvoju kraja. 
Poslankyňa Pleštinská reagovala na interpeláciu poslanca Hrabčáka. Všetci poslanci vo 
svojich okresoch majú určité množstvo finančných prostriedkov, o ktorých rozhodujú. Takže 
keď sa stretnú viacerí poslanci a rozhodnú, že toto je dôležité, nie je problém z týchto 
finančných prostriedkov tieto cesty riešiť. K autobusovým zastávkam dodala, že napr. obec 
Chmeľnica zriadila dve zastávky pred Ľubovnianskymi kúpeľmi na ceste I/68, ktorá patrí štátu. 
Keď sa všetci zainteresovaní spoja, výsledkom sú zriadené zastávky.  
Poslankyňa Schlosserová sa vyjadrila k registrácii na očkovanie. Má s tým teraz bohaté 
skúsenosti, lebo prihlasuje nepočujúcich, ktorí nemajú ani mobil, ani notebook, teda nemajú 
jednoducho spôsob akým sa prihlásiť. Určite sa zabudlo na túto skupinu ľudí. Poďakovala za 
to, že už nemusí 7 dní sedieť pri notebooku, 5 hodín sa ich snažiť zaregistrovať a potom ich 
samozrejme aj sprevádzať na samotné očkovanie. Už to ide naozaj lepšie. Naozaj to už prebieha 
veľmi dobre a veľmi pekne ďakuje. Predseda PSK Majerský ďakuje za jej službu, lebo pomoc 
ľuďom, ktorí sú odkázaní na cudziu pomoc, je veľmi záslužná činnosť, takže veľká vďaka. 
Poslankyňa Schlosserová to považuje za samozrejmosť a dar, ktorý dostala od Boha. Zaželala 
všetkým pekné sviatky. 
Poslanec Hrabčák poďakoval poslancom za konštruktívne pripomienky k autobusovým 
zastávkam. Je treba povedať jednu zásadnú vec. Obidva úseky sú vo vlastníctve PSK, a preto 
keď bude mesto inštalovať takéto zastávky, nepôjde to bez úzkej spolupráce s vlastníkom 
pozemkov, pozdĺž ktorých sa tiahne cesta, ktorá vedie do Ražnian a Červenej Vody. Preto sa 
tejto problematike bude naďalej venovať a chce požiadať Ing. Galajdu o pracovné stretnutie, 
lebo v jednom úseku zastávka vôbec nie je. Mesto môže inštalovať zastávku, ale musí byť 
v pláne zastaviť autobus na určenom mieste. Poprial všetkým pekné sviatky. Predseda PSK 
Majerský dodal, že návod na zriadenie autobusových zastávok bol aj na tomto zasadnutí, keď 
PSK majetkovoprávne vysporiadal predmetné pozemky. PSK bude určite súčinný v tejto veci. 
 
 

K bodu 28 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 26. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za vytrvalosť, spoluprácu, konštruktívne 
pripomienky a vstupy v priebehu dnešného zasadnutia konaného formou videokonferencie. 
Dodal, že prebieha krásny veľkonočný týždeň, možno bude zase trochu iný ako tie v minulosti. 
Ale nech je naozaj pokojný, veľkonočný a sviatočný v kruhu najbližších. 
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