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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 26 / 2021 
 
 

z 27. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 3. mája 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. A/ Záverečný účet PSK za rok 2020. 
                 B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2020. 
                 C/ Správa Výboru pre audit PSK za rok 2020.            

      4. A/ Schválenie úveru od EIB – Prešovská regionálna infraštruktúra III.                                
                 B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB - Prešovská regionálna infraštruktúra III.                                                                 
             5. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.                                                                                                                                                                   
             6. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Mikroprogram PSK.                                          

                7. Návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi PSK a KSK.                                                                                                  
                8. Aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021.                                                                
                9. Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI.    
              10. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov. 

                        11. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.               
              12. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                      
              13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                              
              14. Prerokovanie účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., za rok 2020 a schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku.                                                                                      
              15. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektov: 

      A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní. 
      B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní. 
      C/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 
16. Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Giraltovciach. 

              17. Rôzne.                                                                                                                                       
              18. Interpelácie poslancov.  
              19. Záver.                   
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 27. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období konaného formou videokonferencie 
otvoril jeho predseda Milan Majerský. Privítal 60 online pripojených poslancov PSK. Písomne 
sa ospravedlnili poslanci Kičura a Ledecký. 
Keďže je v platnosti nový Rokovací poriadok Zastupiteľstva PSK, požiadal poslancov, aby si 
vždy pred každým hlasovaním zapli kamery. Je to veľmi dôležité, aby boli prijatí do kvóra a  
nevznikali pochybnosti o výsledku hlasovania.  
 
Predseda PSK Majerský navrhol do návrhovej komisie poslankyňu Sirkovú a poslancov 
Bieľaka, Hačka, Kahanca, Kocáka.  
Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Heredošovú a poslanca Dupkalu.  
 
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia. Vzhľadom na okolnosti navrhol 
stiahnuť z dnešného rokovania body 12B, 12C, 12D, 12E, 13B. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák poďakoval predsedovi PSK za stiahnutie bodov 12B – 12E. Predkladá 
návrh aj na stiahnutie bodu 12A a neskôr vysvetlí dôvody. V predmetnom bode je veľa 
nezrovnalostí. Oslovil všetkých poslancov PSK spolu s podporou celého okresu vo veci 
úžasného zámeru mesta Sabinov v lokalite, ktorá je momentálne na predaj v bode 12A a ktorá 
nebola celkom korektne odkomunikovaná. Je tam tak veľa otáznikov, že tieto veci je potrebné 
kvalitne prerokovať s poslancami za okres Sabinov a vedením mesta Sabinov. Poslanec 
Jánošík poďakoval za stiahnutie týchto bodov súvisiacich s okresom Sabinov. Je k nim určite 
potrebná širšia diskusia s predsedom PSK. Je za stiahnutie týchto bodov. Poslankyňa 
Heredošová požiadala o zaradenie svojho poslaneckého návrhu do bodu rôzne ohľadom 
daného zámeru k bodu 12A, ak nebude stiahnutý z programu rokovania, ktorý priamo súvisí 
s predmetným poslaneckým návrhom. Predseda PSK Majerský eviduje tento písomný 
poslanecký návrh týkajúci sa bodu 12A. Poslanec Kanuščák ocenil stiahnutie bodov 12B – 
12E, ktoré mal pripravené ako poslanecký návrh. Na základe dohody boli stiahnuté predsedom 
PSK. Je v nich množstvo nezrovnalostí, ku ktorým mal veľa výhrad na Rade PSK aj na 
poslaneckom klube. Vo veci k bodu 12A sa prikláňa k slovám poslankyne Heredošovej. Ak 
tento bod zostane v programe rokovania, súhlasí so zaradením predloženého poslaneckého 
návrhu a pokračovaní v zámere, aby vyňaté športoviská slúžili verejnosti a mestu Sabinov. 
Poslanec Pilip mal pripomienku, či môže niekto iný okrem predkladateľa dať stiahnuť bod 
z rokovania. Podľa jeho názoru to môže spraviť iba predseda PSK, nemôže sa stiahnuť na návrh 
poslanca, lebo predseda je predkladateľ podľa rokovacieho poriadku. Predseda PSK Majerský 
si overí u hlavného kontrolóra PSK a riaditeľa úradu, či je to v súlade s rokovacím poriadkom. 
Následne povedal, že je to možné. Sám predseda môže stiahnuť body bez hlasovania a poslanec 
po schválení návrhu zastupiteľstvom. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hrabčákom: 
- stiahnuť bod 12A, teda celý bod 12. 
Hlasovanie:                 za: 17   proti: 8     zdržalo sa: 33  
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
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Program 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (s vyňatím bodov 12B, 12C, 12D, 12E, 13B): 
   
 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

               2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
               3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2020. 
                   B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2020. 
                   C/ Správa Výboru pre audit PSK za rok 2020.            
        4. A/ Schválenie úveru od EIB – Prešovská regionálna infraštruktúra III.                                
                   B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB - Prešovská regionálna infraštruktúra III.                                                                 
               5. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.                                                                                                                                                                   
               6. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení-Mikroprogram PSK.  
               7. Návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi PSK a KSK.                                                                                                  
               8. Aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021.                                                                
               9. Zámer vstupu do projektov z programových výziev 2021  - IROP, INTERREG, ENI.    
             10. Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov. 

                       11. Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.               
             12. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                      
             13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                              
             14. Prerokovanie účtovnej závierky FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., za rok 2020 a schválenie vysporiadania hospodárskeho výsledku.                                                                                                              
             15. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektov: 

     A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní. 
     B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní. 
     C/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní. 

16. Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Giraltovciach. 
              17. Rôzne.                                                                                                                                       
              18. Interpelácie poslancov.  
              19. Záver.                   

  
Hlasovanie:                 za: 58    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Program 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2 – Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že v plnení ostali 4 uznesenia, z toho 2 
boli splnené, a to uznesenia č. 27/2014 a č. 627/2021. V plnení zostalo uznesenie č. 482/2020 
k návrhu optimalizácie siete stredných škôl a s tým súvisiacou výnimkou na určenie názvu 
spojenej školy a uznesenie č. 598/2020 k schváleniu strategického dokumentu Plán udržateľnej 
mobility PSK.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3A – Záverečný účet PSK za rok 2020: Ing. Olekšáková, vedúca 
odboru financií Úradu PSK, predstavila plnenie rozpočtu PSK za rok 2020. Celkové skutočné 
príjmy boli v objeme 255 646 000 eur. Výdavky boli vo výške 259 477 000 eur. Rozdiel medzi 
príjmami a výdavkami je schodok vo výške 3,8 mil. eur. Grafické znázornenie ukazuje 
percentuálne vyjadrenie, kedy bežné príjmy sú naplnené na 78 %, kapitálové príjmy na 5,7 %, 
príjmové finančné operácie na 15,77 %, bežné výdavky na 77 %, kapitálové výdavky na 20 % 
a výdavky z transakcií s finančnými aktívami na 2 %. Najzaujímavejšou a najdôležitejšou 
položkou príjmov boli daňové príjmy. Schválený rozpočet roka 2020 počítal s daňovými 
príjmami vo výške 136 mil. eur. Vplyvom pandémie a na základe predikcie Národnej banky 
Slovenska, Inštitútu finančnej politiky a Ministerstva financií SR PSK upravil rozpočet na rok 
2020 v oblasti daňových príjmov na 127 118 000 eur. Skutočné plnenie bolo vo výške 
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140 698 000 eur, teda prekročenie týchto príjmov o 10 %. Nedaňové príjmy boli naplnené na 
108 %, granty a transfery na 102 %. Celkové príjmy teda tvorili 255 646 000 eur. Bežné 
výdavky PSK tvorili celkovo 205 842 413 eur, z toho najviac sa podarilo vyčerpať bežné 
výdavky v oblasti dopravy vo výške 49 mil. eur a v oblasti kultúrne služby vo výške 12,2 mil. 
eur, čo je plnenie rozpočtu takmer na 99 %. Kapitálové výdavky boli plnené na 60,98 %. 
Najviac sa podarilo naplniť kapitálové výdavky v oblasti projektov na 84 %, čo tvorí až 20 mil. 
eur. Najvyššia výška kapitálových výdavkov bola pre oblasť dopravy v sume 21 mil. eur. 
Nasledovali oblasti vzdelávania, sociálneho zabezpečenia a Úradu PSK. PSK skončil 
rozpočtové hospodárenie za rok 2020 so schodkom vo výške 3,8 mil. eur. Ak by sa výsledok 
hospodárenia usporiadal so zostatkom finančných operácií, vzniká suma 41,7 mil. eur. Z týchto 
finančných prostriedkov sa musia vylúčiť rozpočtové prostriedky podľa § 16 zákona 
o rozpočtových pravidlách, teda je to suma 32,9 mil. eur. Z nej sa musí vylúčiť nepoužitá 
návratná finančná výpomoc z ministerstva financií určená na rekonštrukciu ciest vo výške 2 
mil. eur. Potom sa dôjde k vlastným zdrojom určeným na prerozdelenie vo výške 30 899 000 
eur. Prevod do fondu nevyčerpaných dotácií je vo výške 2 595 000 eur a prevod do rezervného 
fondu vo výške 28 304 000 eur. Hodnota dlhodobého majetku PSK stúpla za rok 2020 
o 44 384 000 eur predovšetkým vďaka investíciám realizovaným do dlhodobého hmotného 
majetku z vlastných zdrojov PSK a z eurofondov. Celkový dlh PSK za rok 2020 je vo výške 
78 359 075 eur, čo je v percentuálnom vyjadrení k príjmom minulého roka 33,70 %. Vývoj 
dlhu PSK je graficky znázornený tak, že vo finančnom a percentuálnom vyjadrení sa roztvárajú 
nožnice, lebo príjmy v minulom roku rástli rýchlejšie ako výpočet percentuálneho vyjadrenia 
oproti finančnému vyjadreniu. V správe audítora je podľa názoru audítorskej spoločnosti 
uvedené, že účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie účtovnej 
jednotky k 31. 12. 2020 a výsledok jej hospodárenia podľa zákona o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 
Diskusia: 
Podľa slov poslankyne Sirkovej je záverečný účet spracovaný excelentne a už na zasadnutí 
komisie finančnej poďakovala Ing. Olekšákovej aj celému oddeleniu rozpočtu odboru financií 
Úradu PSK. Pri zostatku finančných prostriedkov idúcich do rezervného fondu by bolo dobré 
uviesť, že sú to financie z nevyčerpaných dotácií minulých rokov, z nevyčerpaných finančných 
prostriedkov SÚC PSK prechádzajúcich do ďalšieho roka. Keď zastupiteľstvo dnes schváli 
rozpočtové opatrenie č. 3, tak by fyzicky malo ostať na rezervnom účte zhruba nejakých 10 mil. 
eur. Volalo jej veľa kolegov poslancov, že keď má PSK vysoký rezervný fond, prečo je 
v dnešnom programe schválenie úveru. Treba vysvetliť, že tieto finančné prostriedky sú aj 
viazané a čisté finančné prostriedky ostávajú len v určitej čiastke v rezervnom fonde. 
Hospodárenie PSK za minulý rok bolo dobré. Predseda PSK Majerský potvrdil množstvo 
práce na vypracovaní záverečného účtu a s tým súvisiacich vecí. Poslanec Vook dal do 
pozornosti samotný audit a správu Výboru pre audit PSK za rok 2020 s opisom skutočného 
stavu aj v spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. Podobná správa bola predložená aj v roku 
2019, kde audítor upozorňoval, aby PSK začal ten majetok inventarizovať, aby mal znalecké 
posudky a cenové rozdiely a súčasne odporúčal prehodnotiť samotnú majetkovú účasť 
v spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. Keďže PSK nedisponuje väčšinou v tejto 
spoločnosti, nemá žiadny vplyv na jej chod a hospodárenie a z účasti v tejto spoločnosti nemá 
žiadny benefit. Ide hlavne o majetok, ktorý PSK dával v hodnote 42 mil., teraz má 30 085 000 
eur. Chcel vedieť, ako vlastne PSK kontroloval a kontroluje plnenie podmienky investícií zo 
strany finančnej skupiny, ktorá zabezpečuje tento majetok, ktorý im PSK kvázi vložil. Či sa 
v týchto všetkých investíciách nachádzajú aj zdroje EÚ a ŠR, lebo finančné prostriedky 
zhodnotenia týchto majetkov mali ísť z prostriedkov finančnej skupiny. Spýtal sa, v akom 
štádiu je podanie predsedu PSK na NKÚ SR, či prišla už nejaká odpoveď. Požiadal o zaslanie 
konkrétnych predajov nehnuteľného majetku Prešovského zdravotníctva, a. s., od roku 2010 za 
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nemocnice vo Svidníku, Vranove nad Topľou, Humennom. Kto to kúpil, akí boli uchádzači, 
aká bola cena podľa znaleckého posudku, za koľko sa to predalo. Zaujímal sa o stav svidníckej 
nemocnice v rámci optimalizácie siete, či je zaradená v spomínanej sieti ako všeobecná akútna 
nemocnica pre ďalšie roky, keďže koncom apríla malo byť definitívne rozhodnuté, či v tejto 
sieti bude alebo nie. Ing. Olekšáková odpovedala, že úlohou účtovníctva je pravdivo a verne 
zobrazovať finančnú situáciu účtovnej jednotky, čo sa v PSK deje. Investície alebo majetkové 
podiely v spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. a v predchádzajúcich organizáciách, ktoré 
predchádzali jeho vzniku, boli účtovne zachytené vo výsledkoch hospodárenia PSK. Takže tie 
čísla spolu s opravnými položkami sú dôsledkom minulých operácií z minulých období. 
Audítorská spoločnosť ich uvádza vo svojej správe, pretože ide o dosť vysokú čiastku, na ktorú 
upozorňuje a zároveň upozorňuje na nesúlad hodnoty akcií a objemu hlasovacích práv v tejto 
spoločnosti v porovnaní s vloženým majetkom do spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s. 
Stav v účtovníctve je verným zobrazením skutočnosti, ktorá boli v minulosti a v súčasnosti ju 
vieme popísať. Poslancovi Vookovi bude odpoveď na jeho požiadavku predložená po 
zastupiteľstve, to znamená, podiely v týchto nemocniciach a spôsoby zlučovania majetku 
v Prešovskom zdravotníctve, a. s. Poslanec Šmilňák poznamenal, že záverečný účet je jedným 
z najdôležitejších dokumentov, ktorým sa v priebehu roka zastupiteľstvo venuje. Nemôže 
prejsť bez povšimnutia, že rok 2020 bol asi najkomplikovanejším rokom nielen v dejinách 
VÚC, ale aj pre celý svet. Bol absolútne nepredvídateľný a VÚC okrem svojich riadnych úloh 
časť tohto roka plnil aj úlohy nevyplývajúce zo zákona. V mnohých veciach suploval štát, 
zabezpečoval opatrenia proti pandémii, znižoval dlh tam, kde sa dalo, suploval štátne hmotné 
rezervy, riešil mobilné odberné miesta a rôzne ďalšie veci v súbehu s tým, že ďalej investoval, v 
jednotlivých regiónoch kraja tak podporoval zamestnanosť a napriek tomu udržal veľmi zdravé 
financie. Vyjadril vďaku celému úradu, predsedovi PSK aj poslancom, že sa v priebehu roka 
2020 správali veľmi rozumne. Výsledkom je záverečný účet, za ktorý sa nemusí hanbiť žiadna 
samospráva v SR a možno aj vo svete. Všetci, odbor financií, úrad, predseda, poslanci si 
zaslúžia takú malú pochvalu. Predseda PSK Majerský dodal, že určite netreba vynechať 
poďakovanie poslancom PSK, lebo tvoria súčasť rozhodovacích kompetencií, ktoré majú vo 
svojich rukách. Bez ich rozhodnutí by nebol ani záverečný účet. Veľká vďaka aj poslancom. 
Poslankyňa Schlosserová upozornila na to, že v záverečnom účte pri čerpaní v rozpise 
rozpočtu na rok 2020 u zriaďovateľov cirkevných, súkromných ZUŠ, školských zariadení sú 
uvedení v tabuľkovom prehľade jednotliví zriaďovatelia s poskytnutím dotácie. Zaujímala sa o 
obrovské rozdiely vo výške dotácií. Má prosbu, aby PSK podporil krajské autistické centrum, 
ktoré jej príde ako taká sirôtka so sumou 14 725 eur, keď sú tam dotácie vyššie od 104 000 cez 
211 000 až po 288 000 eur. Spýtala sa, kto je František Krankota ako zriaďovateľ. Ing. 
Olekšáková odpovedala, že p. Krankota je zriaďovateľ školskej jedálne, ktorá je v sieti 
školských zariadení a poskytuje jedálenské služby aj pre študentov PSK v školách v Prešove. 
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK majú výdajné školské jedálne a objednávajú si stravu 
práve u tejto osoby podnikajúcej v tejto sfére. Ku krajskému autistickému centru dodala, že 
prideľovanie financií prebieha v zmysle prijatého VZN PSK. Sú to finančné prostriedky, 
ktorými PSK podporuje organizácie nie dobrovoľne, ale v zmysle VZN tak, ako ostatné 
sociálne služby. Toto centrum nie je financované len zo zdrojov PSK, ale je napojené na štátny 
rozpočet ministerstva. 
 

K bodu 3B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK 
k Záverečnému účtu PSK za rok 2020: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, 
uviedol, že na základe zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča 
Zastupiteľstvu PSK uzatvoriť Záverečný účet za rok 2020 výrokom: „Celoročné hospodárenie 
sa schvaľuje bez výhrad.“ 
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Návrh na uznesenie k bodu 3A v časti A: 
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 nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
A. 1.   Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu PSK za rok 2020. 
A. 2. Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky za rok 2020. 
Hlasovanie:                  za: 59  proti: 0  zdržalo sa: 0          nehlasoval: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 3A v časti A bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 3A v časti B: 
B.  s c h v a ľ u j e 
B. 1. Výsledok  hospodárenia  za  rok  2020  v  súlade  s  § 10  ods. 3 písm. a)  a  b)  zákona  NR  SR  

č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 Príjmy                 255 646 872,28 € 
 Výdavky                 259 477 309,74 € 
 Schodok rozpočtu                – 3 830 437,46 € 
  Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.                       – 4 913 920,09 € 

 Schodok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.   – 8 744 357,55 € 
Usporiadanie výsledku hospodárenia zostatkom finančných operácií           42 479 798,32 € 
  Zostatok finančných prostriedkov                32 964 335,89 € 

 Vylúčenie FP v zmysle  § 15 ods. 1 písm. c) zák. č. 583/2004 Z. z. 
nepoužitá návratná finančná výpomoc z MF SR             – 2 064 738,47 € 
 Prevod zostatku finančných prostriedkov:              30 899 597,42 € 
na účet fondu nevyčerpaných dotácií                 2 595 452,91 € 
na účet rezervného fondu                            28 304 144,51 € 
Presun nespotrebovanej dotácie (Výzva pre región z roka 2019) 
z účtu fondu nevyčerpaných dotácií      -   20 056,07 € 
na účet rezervného fondu                                   20 056,07 € 

B. 2. Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020 v súlade s § 16 ods. 10 písm. 
 a) zákona NR SR č. 583/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom: 
Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020 bez výhrad. 

Hlasovanie:                  za: 58  proti: 0  zdržalo sa: 0          nehlasoval: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 3A v časti B bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 3B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   stanovisko 
hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2020. 
Hlasovanie:                  za: 59  proti: 0  zdržalo sa: 0          nehlasoval: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 3B bol schválený. 
 
K bodu 3C – Správa Výboru pre audit PSK za rok 2020: 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 34 ods. 4 
písm. g) zákona NR SR č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení 
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov   b e r i e    n a   
v e d o m i e   správu Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja za rok 2020. 
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Hlasovanie:                  za: 59  proti: 0  zdržalo sa: 0          nehlasoval: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 3C bol schválený. 
 
 

K bodu 4A – Schválenie úveru od EIB – Prešovská regionálna 
infraštruktúra III: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií Úradu PSK, 
oboznámila prítomných s prehľadom úverov PSK a ich zostatkom k 31. 12. 2021. PSK v roku 
2006 čerpal 1. úver od EIB vo výške 40 mil. eur. Predpokladaný zostatok k 31. 12. 2021 bude 
vo výške 26,8 mil. eur. Má byť splatený v roku 2038. 2. úver z EIB sa začal čerpať v roku 2015 
v celkovom objeme 30 mil. eur. Predpokladaný zostatok k 31. 12. 2021 bude 27,6 mil. eur. Má 
byť splatený do roku 2043. PSK v roku 2015 čerpal dodávateľský investičný úver 
prostredníctvom SÚC PSK vo výške 6,7 mil. eur, ten je už splatený. V roku 2019 začal PSK 
čerpať návratnú finančnú výpomoc z ministerstva financií celkovo vo výške 20,7 mil. eur, 
ktorý  pozostáva z 3 zmlúv. Prvá je vo výške 12 mil. eur s obsahom zmlúv na rekonštrukciu 
ciest PSK. Druhá je vo výške 1 mil. eur na projektovú dokumentáciu voda, kanál Snina. V roku  
2020 čerpal PSK tretiu návratnú finančnú výpomoc vo výške 7,7 mil. eur na výpadok príjmov 
podielových daní. Predpokladaný zostatok týchto finančných výpomocí by mal byť k 31. 12. 
2021 vo výške 19,5 mil. eur. Splatnosť celej tejto pôžičky z ministerstva financií je v roku 2030. 
V poradí tretí navrhovaný úver z EIB by mal byť načerpaný v roku 2021 vo výške 15 mil. eur 
s celkovým rámcom 30 mil. eur. Predpokladaná splatnosť závisí od počtu čerpaných tranží, ale 
predpoklad splatenia je do roku 2050. Celková výška úverov PSK k 31. 12. 2021 má byť spolu 
89 037 693 eur. Následne prezentovala grafické čerpanie úverov a ich splácanie. Hnedá krivka 
je vývoj úverovej zadlženosti v percentách. Ak by PSK načerpal úver podľa predstaveného  
scenára, tak úverová zadlženosť PSK ku koncu roka 2021 by bola 37,36 %. V rokoch 2022 
a 2023 by bola tesne pod 40 %. Ak sa zoberie výška predpokladaného úveru vo výške 30 mil. 
eur, vychádza úverová zadlženosť až na 45 %. Avšak po zohľadnení splácania existujúcich 
úverov a postupného načerpania úveru z EIB, bude úverová zadlženosť atakovať hranicu 40 %, 
ale nedosiahne ju. Výška úverového rámca je 30 mil. eur, splatnosť pre každú tranžu do 25 
rokov. Tranža znamená, že jednotlivé investičné akcie, ktoré musia byť schválené 
Zastupiteľstvom PSK, budú kryté úverom a v tejto výške si načerpá PSK 1 balík z 30 mil. eur. 
Každá načerpaná časť bude mať svoju úrokovú sadzbu a zároveň aj svoju splatnosť, ktorá je do 
25 rokov. EIB zároveň umožňuje odklad každej tranže o 4 roky. K dispozícii je pevná fixná 
úroková sadzba alebo plávajúca úroková sadzba. V súčasnosti navrhované úrokové sadzby sú 
na úrovni 0 % napr. na obdobie 6 rokov alebo plávajúca úroková sadzba v konštrukcii 
trojmesačný Euribor plus marža banky, ale EIB berie trojmesačný Euribor, ktorý je mínusový 
skutočne ako mínus. Takže po spočítaní s maržou bude v súčasnosti úroková sadzba naozajstná 
nula. Tento úver je bez poplatku za spracovanie aj bez poplatku za nečerpanie úveru. Postupné 
načerpávanie úveru je v 6 tranžiach, teda môže byť rozdelený maximálne na 6 častí. Minimálna 
výška tranže je 5 mil. eur a čerpanie úveru sa predpokladá do 31. 12. 2024. Splátky budú 
splácané štvrťročne, odklad splátok je na 4 roky. V dôvodovej správe sú uvedené možné 
indikatívne investičné akcie, ktoré PSK predložil EIB. Musí ich schvaľovať Zastupiteľstvo 
PSK. Prvá časť vybraných indikatívnych investícií, ktoré budú prevedené na skutočne 
schválené investičné akcie, je už súčasťou úpravy rozpočtu č. 3. Jednotlivé percentuálne 
podiely investičných akcií pre financovanie z EIB sú nasledovné. Najviac až skoro 25 mil. eur 
je určených na financovanie dopravy, teda ciest a cyklochodníkov, k tomu sú prirátané aj 
mosty. V oblasti vzdelávania sú naplánované investičné akcie vo výške 17,7 mil. eur, pre 
kultúru 10 mil. eur, v sociálnej oblasti 4 mil. eur. V zozname investičných akcií je uvedená aj 
budova Úradu PSK. Celková výška investícií je v sume 70 181 000 eur. V tejto čiastke je podiel 
úveru 30 mil. eur, podiel vlastných zdrojov PSK 20 000 244 eur. Keďže sú tam zahrnuté aj 
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investičné akcie financované z eurofondov, podiel spolufinancovania zo štátneho rozpočtu je 
2,6 mil. a 17,3 mil. eur. Tvorí podiel investičných akcií, ktorý bude financovaný zo zdrojov EÚ. 
EIB uplatňuje multiplikačný charakter, čiže poskytne PSK úver na to, kde aj PSK prispeje na 
ukončenie investičnej akcie.   
Diskusia: 
Poslanec Ferenčák pripomenul rokovanie o tomto bode na stretnutí predsedov poslaneckých  
klubov aj Rade PSK. Požiadal o objasnenie dôvodov čerpania tohto vysokého úveru v sume 30 
mil. eur. Na spomínaných rokovaniach dostal odpoveď, že EIB má podmienku minimálne 25 
mil. eur a nižšie úvery nie je možné čerpať. Overoval si túto skutočnosť s EIB, ktorá záleží od 
požiadavky. Je možné čerpať aj nižšie úvery a tranže vo výške 10 – 15 mil. eur, záleží to od 
prebiehajúcej komunikácie. Úver vo výške 25 mil. eur je štandard, ale vie sa baviť aj na nižších 
úrovniach. Chcel vedieť, prečo rozhodnutie padlo na celkovú výšku úveru v čiastke 30 mil. eur. 
PSK tak ide do pomerne vysokého zaťaženia až do výšky skoro 45 % a v prípade potreby už 
nebude veľký priestor, aby si zobral ďalší úver v budúcnosti. Vychádza tam rezerva plus mínus 
od výberu podielových daní prípadne od kondície PSK. Môže byť okolo 7, 10, maximálne 15 
mil. eur. Sú to peniaze rozložené na tranže v niekoľkých rokoch. PSK si mohol zobrať najprv 
10 mil. eur na havarijné stavy alebo nevyhnutné investície, ktoré potrebuje prekryť v tomto 
roku. Na budúci rok si mohol zobrať ďalší úver od EIB vo výške 10 mil. eur na potrebné 
investície. Prečo ide PSK rovno na úver 30 mil. eur rozložený na 3 roky, prečo ide tak na hranu, 
prečo nezvolil miernejší postoj? Prečo tie peniaze ide PSK investovať do projektov, ktoré môžu 
byť kryté z iných zdrojov? Sú tam zádržné opatrenia vody, rôzne opatrenia týkajúce sa škôl 
alebo sociálnej oblasti. Na tieto projekty budú výzvy na nové programové obdobie a PSK je 
ešte v nedočerpaní tohto obdobia. (zvukový záznam prerušený) Predseda PSK Majerský 
dodal, že záver diskusného príspevku nebolo počuť. Podstata je ale zachytená a vedúca odboru 
financií môže odpovedať. Ing. Olekšáková uviedla, že pri rokovaní s EIB PSK vychádzal zo 
svojich potrieb predovšetkým na odstránenie havarijného stavu úsekov ciest PSK. Ide o cesty 
III. triedy, na ktoré sa v súčasnosti eurofondy nedajú čerpať. EIB sa riadi parížskym 
dohovorom, to znamená, že vystupuje už nielen ako sociálna banka ale predovšetkým ako 
ekologická banka. Preto bolo potrebné určiť projekty, ktoré by boli v súlade s investičným 
plánom PSK a zároveň spĺňali nejaké požiadavky ekológie, alebo nejakým spôsobom šetrili 
zdroje určené na prevádzku budov. PSK zhromaždil všetky svoje potreby a vychádzal 
z podmienok EIB. Aby výška požadovaného úveru vykryla investičné akcie, musí byť 
v rozmedzí od 25 do 30 mil. eur. Jednotlivé investičné akcie s veľkými investičnými nákladmi 
boli prezentované na zasadnutiach Zastupiteľstva PSK ako napr. Krajská knižnica P. O. 
Hviezdoslava v Prešove, DJZ v Prešove, kultúrne centrum vo Vranove. Ďalej sú to školy 
a školské zariadenia, ktoré majú v sebe energetický potenciál alebo úsporu energie. Je to vlastne 
elektroinštalácia v existujúcich školách, ktoré už prešli obnovou, teda zateplením a v súčasnosti 
by už nezodpovedali požiadavkám európskych výziev. Sú tam niektoré investičné akcie, ktoré 
budú zaradené do pripravovaných výziev v najbližšom období. Je to indikatívny plán 
investičných akcií, ktoré sa môžu zameniť a môžu byť financované zo zdrojov, napr. 
vodozádržné opatrenia v Spojenej škole v Bardejove, zateplenie Gymnázia v Starej Ľubovni. 
Tieto dve investičné akcie neboli zaradené do úpravy rozpočtu č. 3, pretože PSK čaká na výzvu 
a potom uvidí, či bude úspešný alebo nie. Poslanec Jánošík pripomenul, že EIB a zámery sú 
pekná vec, ale dnes je potrebné za nich dvihnúť alebo nedvihnúť ruku. Na jednej strane treba 
investovať do okresov, regiónov, ale na druhej strane je potrebné pozerať aj na zadlženosť PSK 
a tá je už dosť vysoká. Tak ako predseda PSK pozerá na celý kraj, poslanci pozerajú na 
jednotlivé okresy. Na druhý rok voliči vyhodnotia, či investovali dobre alebo nie a môžu aj 
vytknúť celkové zadlženie kraja. Dnešné rozhodnutie bude určite vážne a ťažké. Myslí si, že 
okres Sabinov ťahá za kratší koniec. V projektových zámeroch má len cesty a mosty. Nemá 
žiadnu výraznú investíciu, ktorá by mala byť v jednotlivých okresoch kraja. V najbližších 
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rokoch určite nebude PSK investovať len z úveru EIB. Potreboval by od predsedu PSK súhlas 
alebo slovo, že PSK sa ešte raz pozrie na okres Sabinov. Na druhý rok sa môže stať, že voliči 
zhodnotia opravu ciest, ale chýbajú projektové zámery jednotlivých budov, aké sú v iných 
okresoch. Spýtal sa, či sú zámery fixné, alebo ich bude možné v budúcnosti nejako meniť alebo 
korigovať. Ing. Olekšáková odpovedala, že v dôvodovej správe sú priložené indikatívne 
investičné zámery, teda nie fixné. Je možné ich korigovať, meniť, vymieňať, ale je potrebné 
dodržať oblasti financovania, teda nezmeniť celú investičnú akciu tak, že sa budú robiť len 
cesty za 30 mil. eur. To nie je možné. Môže sa meniť napr. kultúrna budova za inú budovu 
v oblasti kultúry. V jednotlivých oblastiach je možné zamieňať a dopĺňať. Investičné akcie 
musia mať environmentálny aspekt, čiže je tam zhodnotenie budovy aj z hľadiska vykurovania, 
zateplenia alebo inej energetickej udržateľnosti. Predseda PSK Majerský dáva svoje slovo a 
s riaditeľom SÚC PSK si plne uvedomuje investičný dlh v celom kraji, ktorý sa týka aj okresu 
Sabinov. PSK chce v okrese Sabinov investovať do rekonštrukcie ciest aj do ďalších iných vecí. 
Treba si uvedomiť podstatnú vec, že úspech v akejkoľvek oblasti nie je úspechom Majerského 
ako predsedu PSK, ale je úspechom poslancov. Pri odovzdávaní a strihaní pásky sú vždy 
prítomní aj poslanci z daného okresu. Chce tým deklarovať, že bez poslancov sa nedeje nič 
v tomto kraji. PSK by chcel naozaj vyzdvihovať vždy aj to, že za každým rozhodnutím stoja 
predovšetkým poslanci. Niekedy nastane situácia, keď poslanci neschvália daný zámer, ale keď 
vyjde, chvália sa a vyjadrujú na sociálnych sieťach, ako keby to bola aj ich zásluha. V týchto 
rozhodnutiach a postojoch si treba naozaj naliať čistého vína, lebo predpokladá, že všetkým 
záleží na rozvoji celého kraja v každej oblasti. Tento úver nebude úverom, ktorý prinesie 
výsledky iba v tomto volebnom období. Veľká časť výsledkov bude viditeľná aj v ďalšom 
volebnom období. Poslanec Ferenčák pripomenul čerpanie resp. splácanie tohto úveru 
v niekoľkých desiatkach rokov. Predpokladá jeho schválenie, lebo väčšina poslancov ho asi 
podporí. Potom by mal byť vybraný taký zoznam projektov, ktorý nebude možné čerpať z iných 
externých zdrojov, aby PSK nemíňal vlastné peniaze. Budú to jednoducho peniaze PSK, ktorý 
ich musí splatiť. Výsledný zoznam by mal byť predložený po očistení iných možných zdrojov, 
ktoré by mohli prísť do kraja. To neznamená, že úver musí byť vyčerpaný za 3 roky. Apeloval 
na podporu len takých projektov, ktoré kraj posunú v každej jeho časti a ak aj zdroje nebudú 
dočerpané, dočerpajú sa v ďalších rokoch. Sú tam jednoducho projekty, na ktoré budú určite 
výzvy. Netreba míňať zdroje tam, kde ich PSK nepotrebuje. V prípade ciest odporúčal len 
havarijné úseky a neopravovať cesty a mosty, ktoré ešte nie sú v havarijnom stave. S úverom 
má PSK narábať opatrne a čerpať ho len na zmysluplné projekty v rámci PSK. Poslanec 
Kanuščák tiež odporúčal počkať na výzvy a cez nich čerpať niektoré investičné zámery. 
Poukázal na okres Sabinov, ktorý v poslednej dobe ťahá za kratší koniec. Nevie sa zapojiť do 
projektov ako napr. cezhraničná spolupráca a nevie čerpať z iných zdrojov. Je naozaj odkázaný 
len na financie, ktoré VÚC priamo investuje. V prípade tohto okresu je veľký dlh týkajúci sa 
investícií do ciest. Aj v predloženom rozpise chýbali niektoré cesty v havarijnom stave. Minulý 
týždeň si tento zoznam promptne prešli s riaditeľom SÚC PSK, ale sú tam aj iné veci. Bol by 
rád, aby PSK prihliadal na okres Sabinov aj v iných oblastiach. Nemá napr. žiadne kultúrne 
zariadenia. V budúcnosti by mohol PSK pomôcť v investícii športovísk. Je potrebné dostavať 
športovú halu v Sabinove alebo zimný štadión v Lipanoch. Možno takouto pomocou by PSK 
vykryl chýbajúci deficit v okrese Sabinov. Poukázal na tento nedostatok a požiadal PSK 
o pomoc v budúcnosti. Poslanec Bieľak pripomenul prebiehajúce opakované diskusie na 
úrovni predsedov poslaneckých klubov s predsedom PSK aj Rady PSK, kde bola relatívne 
dobre vysvetlená potreba a odôvodnenosť tohto úverového rámca. Vníma poskytnutie a prijatie 
30 mil. eur z EIB ako úverový rámec, ku ktorému dnes dajú súhlas poslanci. Jeho konkrétne 
čerpanie bude podliehať ďalšiemu súhlasu Zastupiteľstva PSK. Ak sa niekto pýta, na čo 
konkrétne pôjdu tieto zdroje, rozhodnú o nich poslanci zastupiteľstva. Ďalším bodom programu 
je zmena rozpočtu a práve tam budú schvaľovať čerpanie prvých 15 mil. eur, ak to dobre 
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pochopil. O ďalších 15 mil. eur a ich použití bude opäť rozhodovať zastupiteľstvo na ďalších 
zasadnutiach. Teda o aké iné konkrétne projekty pôjde, rozhodnú zase poslanci. Súhlasí s tým, 
že treba na to nájsť dostatočný priestor, pripraviť tieto návrhy v predstihu a byť zodpovedný pri 
vyberaní budúcich projektov. Dnes je to v podstate o schválení rámca v sume 30 mil. eur. 
V ďalšom bode sa už bude hovoriť o 15 mil. eur, ktoré PSK použije na konkrétne projekty. 
Vzhľadom na ponúkané podmienky, súčasnú ekonomickú a finančnú kondíciu PSK, výsledky 
hospodárenia za rok 2020 a očakávané prognózy najbližších rokov je v silách PSK zvládnuť 
túto situáciu pri rešpektovaní aj iných potrieb v budúcnosti. Osobne podporuje tento návrh. 
Ďalších 15 mil. eur treba potom dobre prediskutovať, byť pri konkrétnych návrhoch 
a zodpovedne vyberať tie konkrétne s rešpektovaním záväzného zadefinovania oblastí. Čiže 
PSK sa musí dostať do záväzných rámcov v oblastiach dopravy, kultúry, sociálnych vecí 
a školstva. V rámci jednotlivých oblastí sú prípustné zmeny. Výber je na poslancoch PSK pri 
rešpektovaní jednotlivých okresov a určitej proporcionality. Poslanec Dupkala je veľmi rád, 
že predseda PSK použil slovné spojenie „naliať si čistého vína“. Viackrát sa z médií, sociálnych 
sietí, alebo iných zdrojov dozvedel o nejakom začiatku opravy istého úseku v okrese Prešov, 
alebo o jeho ukončení a odovzdaní. Verí, že hovorí za všetkých poslancov okresu Prešov 
a všetkých poslancov PSK. Ak to víno má byť naozaj čisté, musí povedať, že za dva roky dostal 
asi 2 – 3 oznámenia o tom, že v okrese Prešov sa niečo deje. Netreba to brať ako výčitku, ale 
treba si na tom dať viac záležať, lebo naozaj by chcel byť na mieste, keď sa niečo začína aj keď 
sa niečo končí. Nie Milan Majerský odovzdáva úsek cesty, ale sú to poslanci jednotlivých 
okresov. Veta predsedu PSK má svoje racio. Ak to má byť jeden tím, využil by túto možnosť 
a požiadal človeka, ktorý má tieto veci na starosti, aby mu záležalo na predčasnom informovaní 
jednotlivých poslancov jednotlivých okresov o začiatku alebo ukončení modernizácie a opráv 
ciest. Poslanec Damankoš poznamenal, že prebieha diskusia, či si PSK môže dovoliť zobrať 
úver vo výške 30 mil. eur z EIB. Pred chvíľou rokovali poslanci PSK o naozaj excelentne 
vypracovanom záverečnom účte, z ktorého vyplýva primerané zadlženie PSK, teda má na to, 
aby úver dokázal splácať a má určitú predstavu o spôsobe investovania týchto prostriedkov. 
Jednoznačne sa prihovára za schválenie úveru, lebo PSK je súčasťou SR s určitým stavom 
hospodárenia. Žiaľ, za posledných 10 rokov bol taký, že možno by PSK nemusel takéto úvery 
brať, keby sa lepšie hospodárilo v rámci republiky, keby sa niektoré veci robili efektívnejšie, 
keby sa efektívnejšie čerpali externé zdroje a neviselo niekoľko miliárd nedočerpaných 
zdrojov, lebo niekto nedokáže dobre manažovať tieto záležitosti. PSK môže v súčasnosti zobrať 
tento úver. Je schopný, zdatný a vidno za tým konkrétne projekty. Je logické, že ak sa tieto 
investície budú dať realizovať z iných zdrojov, bude potrebné tak spraviť. Stále pripomína, že 
neexistujú naše a cudzie peniaze. Aj eurofondy sú naše peniaze, lebo aj SR je členskou krajinou 
EÚ. Len nie vždy ich dokáže čerpať pre osoh všetkých. Možno keby niekto postavil diaľnicu 
v roku 2010 ako sľuboval a keby sa stavalo efektívnejšie, R4 vo Svidníku už mohla byť 
v pokročilom štádiu rozpracovanosti a PSK by nemusel neustále plátať svoje cesty, ktoré sú 
svojím spôsobom investičným dlhom. Osobne hovorí jednoznačne áno. Poslanec Hrabčák 
nespochybňuje výšku a potrebu týchto externých zdrojov ani rozpis investičných akcií. 
Výhodnosť úveru, úrokovej sadzby a spôsob zabezpečenia je v poriadku. Problémom je 
zaťaženie PSK splátkami na dlhé desaťročia dopredu. Treba to zvážiť aj napriek aktuálnemu 
stavu financií, ktorý umožňuje splácanie tohto úveru. Je treba byť obozretný hlavne v dobe 
covidu, keď nikto nevie, aký bude budúci vývoj v príjmovej časti rozpočtu kraja. Poslanec 
Jánošík spomenul rôzne typy investičných dlhov v rôznych okresoch na úrovni kraja. 
Rozpísané investičné akcie, ktoré by boli finančne kryté cez aktuálny úver z EIB, sú investičné 
akcie na opravu ciest a mostov. Nespochybňuje potrebu investícií do ciest a mostov, ale je 21. 
storočie a ľudia to berú ako samozrejmosť. Ako samozrejmosť neberú investície s vyššou 
pridanou hodnotou. Takéto investície sú zahrnuté aj v tomto úvere napr. športová škola 
v Poprade. V bode 12A bude zastupiteľstvo rokovať o odpredaji majetku OA v Sabinove. Je to 



11 
 

jedna z investícií s pridanou hodnotou, ktorú môže kraj podporiť v meste Sabinov. Keď sa 
poslanci stotožnia so schválením tohto úveru, bude tak isto súhlasiť, lebo rozpísané investície 
v zásobníku kryté úverom z EIB mu dávajú hlavu aj pätu. Jedinú otázku, ktorú nikto nevie 
zodpovedať, je budúci vývoj príjmovej časti rozpočtu PSK a teda nejaké riziko plynúce zo 
zníženia príjmu a potreby splácania úveru. Podľa jeho názoru to nebude zlá investícia. Podľa 
slov poslanca Hoptu si aj poslanci za okres Humenné myslia, že v ich okrese by bolo potrebné 
viac investovať. Treba otvorene povedať, že občania, ktorí poukazujú na zlé cesty II. a III. 
triedy v odľahlých regiónoch kraja, nemôžu predsa čakať ďalších 30 rokov na ich opravu. 
Využitie úveru by malo smerovať aj do opráv ciest. Výber jednotlivých úsekov ciest by mal 
byť prerokovaný s poslancami jednotlivých okresov, aby sa mohlo čím skôr začať 
s rekonštrukciou ciest a mostov. Často sa spomína, koľko investícií by išlo po prepočte na 
obyvateľa. V oblasti kultúry, školstva, sociálnych vecí je to možné. Ale pri cestách je potrebné 
rátať na počet kilometrov ciest nachádzajúcich sa v danom okrese. Okres Prešov môže byť 
veľký a mať 150 000 obyvateľov, ale nemusí mať toľko ciest ako iné okresy. Prikláňa sa 
k schváleniu úveru a k jeho veľmi racionálnemu využitiu na opravy ciest a mostov, ale aj 
v oblasti vzdelania, kultúry a sociálnych vecí. Nebrať úver, znamená zmraziť stav jednotlivých 
inštitúcií tak, ako sa nachádzajú v súčasnom období. Ani pre predsedu, ani pre poslancov by 
nebola práve najlepšia vizitka, keby nič nerobili pre nedostatok finančných prostriedkov. Tento 
úver má veľmi výhodné podmienky s nulovou úrokovou sadzbou. Poslanec Benko 
poznamenal, že okres Prešov aj mesto Prešov sú možno najväčšie v tomto regióne, ale treba sa 
pozerať aj na vyťaženosť ciest. Denne cez tieto cesty prejde oveľa viac áut ako v iných 
okresoch, ktoré sú rozlohou možno také veľké ako okres Prešov. Dá sa na to pozrieť 
zo všetkých možných strán. Veľmi vyťažený a najviac používaný je most v Prešove na ul. 
Škultétyho, ktorý je v havarijnom stave. Patrí mestu, ale bol by rád, keby VÚC mohol do jeho 
rekonštrukcie vstúpiť združenou finančnou investíciou a nájsť vhodný finančný mechanizmus, 
na jeho opravu. Pretože ministerstvo vyrieši len výluku vlakov na železniciach. Určite by 
pomohla pomoc zo strany PSK v rozpočte na rok 2022. V materiáli je v tabuľke suma 1,5 mil. 
eur na komplexnú rekonštrukciu Úradu PSK. Časť úradu už bola rekonštruovaná, teda prízemie 
a prvé poschodie. Niektoré chodby a okná sú už zrekonštruované. Chcel vedieť, čo je pod 
komplexnou rekonštrukciou úradu. Dúfa, že nie tie isté nedávno zrekonštruované priestory. 
Predseda PSK Majerský odpovedal, že rekonštruovať sa nebudú len viditeľné veci ako 
chodby a miestnosti ale predovšetkým to, čo nie je vidieť a prináša veľké riziko 
a nebezpečenstvo ako stupačky, kanál, voda a pod. Rekonštruovať sa bude vstupná hala a časť 
ľavého krídla. Najhrubšia práca by mala byť ukončená v priebehu nasledujúcich týždňov 
a potom sa bude pokračovať v ďalších prácach. Most na ul. Škultétyho je kľúčovou 
križovatkou. Ak dôjde k spolupráci VÚC a mesta pri rekonštrukcii tohto mosta, určite bude 
potrebný predovšetkým vstup štátu, lebo ide aj o železnice a ten by mal vykonať hlavnú časť 
rekonštrukcie zo svojich finančných prostriedkov. Ak by do tejto akcie PSK vstúpil, tak až 
v rozpočte na rok 2022. Bude to predmet ďalších diskusií. Nerád by riešil túto vec pri úvere 
z EIB. Poslanec Ceľuch upozornil na to, že ani jeden z diskutujúcich nespochybnil tento úver. 
Pokiaľ dokáže zachrániť rekonštrukcie ciest a tým aj ľudský život, sú to dobre investované 
peniaze. Zvýši sa bezpečnosť občanov aj návštevníkov na cestách PSK. Doteraz stále používali 
poslanci pri rozhodovaní rozum a múdrosť, verí, že tak to bude aj v budúcnosti pri rozdeľovaní 
a smerovaní peňazí z úveru. Nespochybňuje tento úver a odporúča všetkým hlasovať za. Je to 
dobrá investícia do budúcnosti a bezpečnosti všetkých. Vie, o čom hovorí. Poslanec Vook sa 
pripája k slovám, že rozpočet má svoje racio. Na rokovaní predsedov poslaneckých klubov aj 
Rade PSK sa rozoberala situácia ciest. Riaditeľ SÚC PSK s vedením PSK pripravili prepočet 
na jedného občana v okrese, ktorý činí 73 eur. Netreba riešiť, či jednotlivé okresy dostanú alebo 
nedostanú peniaze, pretože bola jasná dohoda, že prepočet a koeficient je známy a bude 
praktizovaný v celkovom sumári. Cesta R4 už mohla byť dávno zrekonštruovaná, keby sa za 
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vlády SDKÚ a ministra Prokopoviča neriešil nejaký smiešny modrý variant cez Domašu. Mal 
sa riešiť cez Giraltovce ako teraz a možno by už bola cesta hotová. Poslankyňa Pleštinská 
podporila všetkých, ktorí hovoria o dôležitosti ciest. Keď PSK teraz zoberie úver, všetko sa mu 
vráti, ako keby len čakal, kedy bude mať na to peniaze. Tam, kde je cesta, tam je život a od 
toho závisí aj rozvoj PSK. Tento úver schvaľuje a bude hlasovať za. Poslanec Hrabčák doplnil, 
že v materiáli sú uvedené investičné akcie, ktoré budú sčasti kryté cez úver z EIB vo výške 30 
mil. eur a zvyšok budú tvoriť iné zdroje v celkovom objeme naplánovaných investičných akcií 
vo výške viac ako 70 mil. eur. Výška investícií v zásobníku investičných akcií je nasledovná: 
Medzilaborce – 508 000 eur, Stropkov – 1 215 000 eur, Humenné – 1 675 000 eur, Svidník – 
2 158 000 eur, Sabinov – 3 541 000 eur, Bardejov – 4 500 000 eur, Levoča – 4 700 000 eur, 
Vranov nad Topľou – 4 800 000 eur, Kežmarok – 5 300 000 eur, Stará Ľubovňa – 7 400 000 
eur, Prešov – 9 400 000 eur, Snina – 12 000 000 eur, Poprad – 13 000 000 eur. Poslanec 
Kaliňák si uvedomuje, že navrhovaná suma pre okres Medzilaborce je potešiteľná vzhľadom 
na jeho rozlohu. Treba brať do úvahy, že oprava cesty alebo mostného objektu si nevyberá, kde 
je lokalizovaná hodnota týchto stavebných prác. Musí tomu nejakým spôsobom odpovedať 
a korešpondovať. Berie všetko pre a proti v súvislosti s predloženým úverom. Mrzí ho, že 
investičné zámery nachádzajúce sa v zásobníku neboli nejakým spôsobom prekonzultované. 
Nebol informovaný o kreovaní tohto zásobníka, aby mohol tieto veci prerokovať 
s kompetentnými ľuďmi. Verí, že v budúcnosti pri aktualizovaní tohto zásobníka prebehne 
komunikácia s poslancami. Nevie, ako to prebiehalo v iných okresoch. Momentálne nikto 
nevie, čo bude v roku 2023, v akom stave bude spoločnosť a verejné financie. Tento úver berie 
ako jednu zo šancí pomôcť aj takým okresom, akým je okres Medzilaborce. Predseda PSK 
Majerský potvrdil odkonzultovanie týchto veci v budúcnosti v dostatočnom časovom 
predstihu. 
  
 

K bodu 4B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k schváleniu 
úveru od EIB - Prešovská regionálna infraštruktúra III: Ing. Mikloš, 
hlavný kontrolór PSK, uviedol, že zákon o rozpočtových pravidlách v § 17 hovorí, že 
samosprávny kraj môže prijať návratnú finančnú pomoc až do výšky 60 % celkového dlhu 
k bežným príjmom predchádzajúceho roka. Je dôležité si uvedomiť, že už pri výške 50 % 
zadlženosti musí samosprávny kraj túto skutočnosť oznámiť ministerstvu financií a následne 
na návrh predsedu musí zastupiteľstvo prijať opatrenia na znižovanie výšky dlhu. V prípade 
prijatia tohto úveru z EIB, bude výška dlhu 45 % ku dňu podpisu tohto úveru. PSK spláca staršie 
úvery a tento rok by čerpal len 15 mil. eur z tohto úveru. To znamená, že k 1. 1. 2022 by bol 
dlh necelých 40 % v prípade naplnenia bežných príjmov podľa rozpočtu. Teda rezerva je ešte 
dosť vysoká. K dátumu podpisu tohto úveru by bola rezerva okolo 11 mil. eur, alebo by bežné 
príjmy mohli klesnúť o 22 mil. eur, aby sa PSK stále zmestil do tých 50 %. Už samotné 
podmienky úveru evokujú to, že by v Európe nemala nastať rapídna krízová situácia. Tento 
úver môže PSK prijať. V závere konštatoval, že podmienky čerpania návratných zdrojov 
financovania sú pre rok 2021 dodržané a PSK spĺňa podmienky prijatia návratných zdrojov 
financovania podľa ustanovenia § 17 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   stanovisko 
hlavného kontrolóra PSK k schváleniu úveru od EIB - Prešovská regionálna 
infraštruktúra III.  
Hlasovanie:                  za: 59   proti: 0   zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Návrh na uznesenie k bodu 4A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. e) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) a ustanovením § 17 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
A.   s c h v a ľu j e  

návrh projektu Prešovská regionálna infraštruktúra III – Zmluva o financovaní medzi 
Európskou investičnou bankou a Prešovským samosprávnym krajom (návrh rámcovej 
úverovej zmluvy) na prijatie návratných zdrojov financovania v maximálnom objeme 30 
miliónov eur. 

B.   s p l n o m o cňu j e  
B.1.   predsedu Prešovského samosprávneho kraja k akceptovaniu podmienok a podpisu  
          Zmluvy  o  financovaní   medzi   Európskou   investičnou  bankou  a  Prešovským    
          samosprávnym krajom – Prešovská regionálna infraštruktúra III. 
B.2.   predsedu Prešovského samosprávneho kraja: 

    - na akceptovanie úveru poskytnutého Európskou investičnou bankou 
    - na predkladanie písomných  žiadostí Európskou investičnou bankou  
      o čerpanie jednotlivých tranží úveru 
    - na akceptovanie úrokov a iných podmienok jednotlivých tranží  
      navrhnutých Európskou investičnou bankou 
    - na akceptovanie čerpania jednotlivých tranží. 

Hlasovanie:                  za: 58  proti: 0  zdržalo sa: 0          nehlasoval: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2021 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2021: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, predstavila návrh 3. úpravy rozpočtu PSK v roku 2021. Bežné výdavky sa znížia 
o 165 170 eur, kapitálové výdavky sa zvýšia o 36 449 676 eur a zapoja sa príjmové finančné 
operácie vo výške 36 282 202 eur. Súčasťou rozpisu kapitálových výdavkov sú aj investičné 
akcie z EIB rozdelené podľa jednotlivých oblastí financovania. Na krytie navrhovaných 
kapitálových investičných akcií bude z rezervného fondu čerpaných 18 767 000 eur, do fondu 
nevyčerpaných dotácií sa prevedie 2,5 mil. eur, zapoja sa úverové zdroje vo výške 15 332 346 
eur a použijú sa vlastné zdroje financovania vo výške 167 474 eur. Pre Úrad PSK sa zvyšuje 
kapitálový rozpočet o 6,1 mil. eur. Z EIB sú tam 2 investičné akcie. Úrad PSK bude realizovať 
rekonštrukciu bývalého internátu lesníckej školy v Bijacovciach na účel prevádzkovania 
pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti. Druhou akciou je 
revitalizácia interiérových priestorov v sídle PSK. Pre oblasť projektov je určená suma 3 mil. 
eur na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov z európskych investičných fondov. 
Z oblasti financovania projektov je pre EIB uplatnené spolufinancovanie projektov z Catching-
up Regions a to SOŠ elektrotechnická v Poprade vo výške 367 000 eur a SŠ Stará Ľubovňa vo 
výške 183 000 eur. Najväčší balík investícií ide do oblasti dopravy spolu vo výške 13,3 mil. 
eur. Jednotlivé úseky ciest sú obsahom prílohy. Na str. 5 začínajú kapitálové výdavky so 
zásobníka investičných akcií EIB III. Ďalšie investičné akcie sú plánované v oblasti kultúrnych 
služieb celkovo vo výške 10 867 000 eur. Súčasťou rozpočtu je aj nákup zbierkových 
predmetov, nákup nákladného vozidla pre PUĽS, kúpa nového bibliobusu pre Poddukliansku 
knižnicu vo Svidníku. Z kapitálových výdavkov EIB III idú finančné prostriedky na 
rekonštrukciu a modernizáciu multifunkčnej budovy kultúrneho centra vo Vranove nad 
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Topľou, rekonštrukciu presklenej vstupnej časti budovy DJZ v Prešove a rekonštrukciu objektu 
Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. V oblasti vzdelávania sa zapájajú investície väčšinou 
do informačných technológií. Zo zásobníka EIB je to výstavba dielne na odborný výcvik pre 
SOŠ polytechnickú vo Svidníku, rekonštrukcia elektroinštalácií budov SOŠ technickej v Starej 
Ľubovni, Gymnázia vo Svidníku a SOŠ polytechnickej vo Svite. V sociálnej oblasti ide 
o investičné akcie ako realizácia prípojky, nákup varného kotla a novej plynovej kotolne. Sú to 
financie z rezervného fondu. Zo zásobníka EIB III je určená investícia rekonštrukcie interiéru 
DSS Garden v Humennom. Príloha č. 2 obsahuje presuny medzi investičnými akciami SÚC 
PSK. V prílohe č. 3 sú zbierkové predmety. V bežnom rozpočte dochádza k presunu 300 000 
eur z oblasti financovania projektov na Úrad PSK s vyčlenením 100 000 eur na realizáciu 
opatrení pre skvalitnenie cykloturistickej infraštruktúry. O 20 000 eur sa zvyšuje členský 
príspevok pre IPC na rozvoj sociálnej ekonomiky. Suma 180 000 eur sa vyčleňuje na riadenie 
a fungovanie veľkokapacitných vakcinačných centier zriadených PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 3/PSK/2021 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 2 304 € na 226 047 979 € 

 Bežné výdavky o - 165 170 € na 217 555 410 € 

 v tom oblasť financovania:     

 Úrad samosprávneho kraja    300 000 € 

 Projekty    - 297 696 € 

 Kultúrne služby    - 167 474 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 4 585 425 € 

 Kapitálové výdavky  o           36 449 676 € na 99 766 708 € 

 v tom oblasť financovania:   

 Úrad PSK     6 100 000 € 

 Projekty  3 550 356 € 

 Doprava   13 305 980 € 

 Kultúrne služby  10 867 474 € 

 Vzdelávanie  2 009 000 € 

 Sociálne zabezpečenie  616 866 € 
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A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o      36 282 202 € na 91 010 098 €  

 v tom :     

 Rezervný fond              18 560 903 € 

 Fond nevyčerpaných dotácií    2 595 453 € 

 Úverové zdroje EIB    15 125 846 € 

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 321 384 € 

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 
  

A.6 Zoznam zbierkových predmetov 
  

 
Podľa prílohy č. 3 tohto uznesenia. 
 
 

  

Hlasovanie:                  za: 57  proti: 0  zdržalo sa: 0          nehlasovali: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

 

Prílohy tohto uznesenia: 
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Príloha č. 1: 
 
Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     36 449 676 € 

v tom: Rezervný fond (RF)   RF 18 767 403 € 

  Fond nevyčerpaných dotácií (FND)   FND 2 595 453 € 

  úverové zdroje EIB (52)   52 15 332 346 € 

  vlastné zdroje financovania (41)   41 167 474 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     6 100 000 € 

Úrad PSK Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií  
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení  - 
Výzva pre región z roka 2020 

01 
RF -2 595 453 € 

  FND 2 595 453 € 

  Cykloturistická trasa pútnického významu Levoča - Spišský Jeruzalem – Žehra 
- PD 01 RF 150 000 € 

  Cykloturistická trasa okolo Domaše v rámci projektového balíka IUS    - PD  01 RF 30 000 € 

  EuroVelo 11  - Prešov – Košice – MPV 01 RF 90 000 € 

  EuroVelo 11 -  severný úsek  EuroVelo 11 - PD, MPV 01 RF 130 000 € 

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III 

  Rekonštrukcia internátu SOŠ lesnícka v Bijacovciach na účel prevádzkovania 
pobytových sociálnych služieb a služieb zdravotnej starostlivosti 10 

RF 2 100 000 € 

  52 2 100 000 € 

  
Revitalizácia interiérových priestorov sídla PSK - dofinancovanie 01 

RF 750 000 € 

  52 750 000 € 

Oblasť financovania:  Projekty     3 550 356 € 

  nerozpísaná rezerva 04.1.2 RF 3 000 000 € 

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III 

SOŠ 
elektrotechnická, 
Hlavná 1400/1, 059 
51 Poprad - 
Matejovce 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, 
Poprad – Matejovce – 5 % spolufinancovanie projektu 09 52 367 053 € 

Spojená škola, 
Jarmočná 108, 
Stará Ľubovňa 

Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ Jarmočná 108, Stará Ľubovňa  
v rámci projektu Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v Spojenej škole, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa - 5% spolufinancovanie projektu 

09 52 183 303 € 

Oblasť financovania: Doprava     13 305 980 € 

SÚC PSK PD - Rekonštrukcia mosta M6146 (3191-001), cez miestny potok pred obcou 
Ďačov  04.5 RF  20 000 € 

  PD - Modernizácia cesty III/3500, Vyšná Voľa - Nižná Voľa 04.5 RF 70 000 € 

  PD - Preložka cesty II/536, Ľubica - Kežmarok (juhozápadný obchvat mesta 
Kežmarok) - TŚ, DSZ a DÚR 04.5 RF 65 000 € 

  PD - Modernizácia cesty III/3078, Lysá Poľana - Podspády 04.5 RF 30 000 € 

  PD - Odstránenie bodových závad na ceste II/540, v obci Veľká Lomnica 04.5 RF 20 000 € 

  PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3612, za obcou Soľ 04.5 RF 15 000 € 

  PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3434, Trnkov 04.5 RF 20 000 € 

  PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3460, Janov 04.5 RF 20 000 € 
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  PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3443, Dulova Ves – Záborské 04.5 RF 20 000 € 

  PD - Stabilizácia zosuvu na ceste III/3438, Brestov   04.5 RF  20 000 € 

  PD - Rekonštrukcia cesty Varhaňovce - Bunetice 04.5 RF 17 000 € 

  Rekonštrukcia priepustu na ceste III/3507  04.5 RF 150 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu na moste M5105 (3514-001),  
cez rieku Topľa pred obcou Komárov 04.5 RF 215 000 € 

  Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3187, Milpoš  04.5 RF 150 000 € 

  Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3590, Bystrá 04.5 RF 180 000 € 

  Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3106, Vojňany - Podhorany 04.5 RF 215 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M7447 (3212-002), cez Klčovský potok  
pred obcou Katúň 04.5 RF 93 000 € 

  Rekonštrukcia priepustov na cestách III. triedy 04.5 RF 250 000 € 

  Modernizácia cesty II/545 Raslavice  04.5 RF  180 000 € 

  Rekonštrukcia priepustov a oporných stien na ceste II/556 04.5 RF 215 000 € 

  Skládka CHPM na stredisku Poprad - vrátane PD - dofinancovanie 04.5 RF 35 000 € 

  Majetkovoprávne vysporiadania pozemkov     

  MPV pod cestou III/3075 k. ú. Spišské Bystré 04.5 RF 53 814 € 

  MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov 
(ul. Solivarská) od vlastníka: Jozef Jurášek  04.5 RF 68 031 € 

  MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov 
(ul. Solivarská) od vlastníka: Vlasatý a spol. (LV č. 3959) 04.5 RF 2 458 € 

  MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov 
(ul. Solivarská) od vlastníka: Prešov Park 1 s.r.o. 04.5 RF 5 140 € 

  MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov 
(ul. Solivarská) od vlastníka: Prešov Park 2 s.r.o. 04.5 RF 23 052 € 

  MPV v súvislosti so stavbou Rek. Križovatky na ceste I/68  
a III/3154 Pusté Pole  04.5 RF 1 772 € 

  MPV v súvislosti so stavbou Eliminácia bezpečnostných rizík  
na ceste III/3177 pred mestom Sabinov 04.5 RF 787 € 

  MPV v súvislosti so stavbou III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov 
(ul. Solivarská) - od vlastníka: RS Investment, s. r. o.  04.5 RF 8 273 € 

  MPV v súvislosti so stavbou Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3484 
Tarnov - Gaboltov  04.5 RF  65 036 € 

  MPV v súvislosti so stavbou III/3445 Prešov - Petrovany 04.5 RF 80 637 € 

  MPV v súvislosti so stavbou Rekonštrukcia križovatky na ceste II/542  
a III/3111 Matiašovce 04.5 RF 28 000 € 

  MPV v súvislosti so stavbou II/546 Prešov - Klenov  04.5 RF  30 000 € 

  MPV v súvislosti so stavbou II/545 Kapušany - Demjata 04.5 RF 83 000 € 

  MPV v súvislosti so stavbou III/3617 Vranov nad Topľou,  
severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 04.5 RF 50 000 € 

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III 

SÚC PSK Rekonštrukcia mosta M2915 (3489-002), cez potok Hrabovec pred obcou 
Nižné Raslavice 04.5 

RF 171 000 € 

  52 171 000 € 

  
Rekonštrukcia mosta M4597 (3136 -002) cez potok Ľubotínka v obci Vislanka 04.5 

RF 292 500 € 

  52 292 500 € 

  Rekonštrukcia mosta M303 (3120-001) Stará Ľubovňa   RF 209 000 € 



18 
 

  52 209 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M5787 (558-012), most v km 32,288 cez potok Príslop 
za obcou Príslop 04.5 

RF 105 000 € 

  52 105 000 € 

  Rekonštrukcia mosta M7222 (558-014), most cez Ruský potok  
za odbočkou na obec Ruský Potok pred obcou Ulič 04.5 

RF 59 400 € 

  52 59 400 € 

  Rekonštrukcia mosta M910 (536-021), most cez potok Tvarožiansky  
za obcou Vrbov 04.5 

RF 52 000 € 

  52 52 000 € 

  
Rekonštrukcia mosta M936 (536-020), most cez Horný potok v obci Vrbov 04.5 

RF 50 400 € 

  52 50 400 € 

  Rekonštrukcia mosta M6144 (III/3109-006), most cez potok Kremeň  
v obci Osturňa 04.5 

RF 58 500 € 

  52 58 500 € 

  
Rekonštrukcia mosta M3121 (3535-002), most cez jarok v obci Okrúhle 04.5 

RF 104 000 € 

  52 104 000 € 

  Rekonštrukcia mostného objektu M5266 (3064-002),  
nad diaľnicou pred obcou Batizovce 04.5 

RF 90 000 € 

  52 90 000 € 

  
Rekonštrukcia mosta  M4416 (3080 - 005), Poprad - Veľký Slavkov 04.5 

RF 115 500 € 

  52 115 500 € 

  
Výstavba mosta M4415 (3110-002), Veľká Franková 04.5 

RF 105 090 € 

  52 105 090 € 

  
Rekonštrukcia mosta M1038 (3491-008) v obci Osikov 04.5 

RF 105 600 € 

  52 105 600 € 

  Rekonštrukcia mosta M311 (3497-009), most cez Richvaldský potok  
v obci Richvald 04.5 

RF 84 000 € 

  52 84 000 € 

  
Rekonštrukcia mosta M1867 (3076-002) v meste Poprad 04.5 

RF 108 000 € 

  52 108 000 € 

  
Modernizácia cesty II/556 v okrese Svidník 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty II/556 v okrese Vranov nad Topľou  04.5 

RF 160 000 € 

  52 160 000 € 

  
Modernizácia cesty II/558 v okrese Humenné 04.5 

RF 152 500 € 

  52 152 500 € 

  
Modernizácia cesty II/558 v okrese Snina 04.5 

RF 225 000 € 

  52 225 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3110, Malá Franková  04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty II/542 a III/543 - križovatky Spišská Stará Ves  04.5 

RF 125 000 € 

  52 125 000 € 

  
Modernizácia cesty II/536 v okrese Kežmarok 04.5 

RF 58 000 € 

  52 58 000 € 

  Modernizácia cesty II/534 v okrese Poprad 04.5 RF 100 000 € 
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  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3216 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3075 - križovatky 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3080 v okrese Poprad 04.5 

RF 200 000 € 

  52 200 000 € 

  
Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3491, Vaniškovce - Fričkovce 04.5 

RF 200 000 € 

  52 200 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3490, Lopúchov 04.5 

RF 150 000 € 

  52 150 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3128, Litmanová 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Zosuv III/3575 Brusnica 04.5 

RF 200 000 € 

  52 200 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3493, Janovce 04.5 

RF 60 000 € 

  52 60 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3171, Šambron 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3533, BNV-Hrabovec 04.5 

RF 150 000 € 

  52 150 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3429, Župčany - Medzany 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty II/546, Žipov 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3465, Klenov - Hrabkov  04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3451,Veľký Šariš - Kanaš 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3452, Gregorovce 04.5 

RF 90 000 € 

  52 90 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3146, Stará Ľubovňa - Jakubany 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3500, Kuková 04.5 

RF 107 500 € 

  52 107 500 € 

  
Modernizácia cesty III/3535, Okrúhle - Šapinec 04.5 

RF 100 000 € 

  52 100 000 € 

  
Modernizácia cesty III/3585 Breznička - Chotča 04.5 

RF 90 000 € 

  52 90 000 € 

  Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci  
Šarišské Sokolovce 04.5 

RF 250 000 € 

  52 250 000 € 

  Odstránenie bodovej závady na ceste III/3182, Sabinov - Červená voda  04.5 RF 175 000 € 
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  52 175 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     10 867 474 € 

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III 

Krajské múzeum 
v Prešove 

Nákup zbierkových predmetov 08. 41 20 250 € 

Ľubovnianske 
múzeum – hrad 
v St. Ľubovni 

Nákup zbierkových predmetov 08. 41 1 600 € 

Múzeum 
moderného umenia 
A. Warhola 
v Medzilaborciach 

Nákup zbierkových predmetov 08. 41 50 000 € 

Múzeum 
v Kežmarku Nákup zbierkových predmetov 08. 41 3 420 € 

Podtatranské 
múzeum v Poprade Nákup zbierkových predmetov 08. 41 10 154 € 

Vihorlatské 
múzeum 
v Humennom 

Nákup zbierkových predmetov 08. 41 24 950 € 

Šarišská galéria 
v Prešove Nákup zbierkových predmetov 08. 41 42 100 € 

Tatranská galéria 
v Poprade Nákup zbierkových predmetov 08. 41 15 000 € 

PUĽS Nákup nákladného vozidla 08. RF 120 000 € 

Podtatranské 
múzeum v Poprade Úprava podlahy a sanácia vlhkosti kniežacej hrobky 08. RF 30 000 € 

Podduklianska 
knižnica vo 
Svidníku 

 Kúpa Bibliobusu 08. RF 230 000 € 

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III 

Hornozemplínska 
knižnica, Vranov 
nad Topľou 

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra  
vo Vranove nad Topľou 08. 

RF 1 800 000 € 

52 1 800 000 € 

Divadlo Jonáša 
Záborského, Prešov Rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy ND 08. 

RF 900 000 € 

52 900 000 € 

Knižnica P. O. 
Hviezdoslava,  
Prešov 

Rekonštrukcia objektu Knižnica P. O. Hviezdoslava 08. 
RF 2 460 000 € 

52 2 460 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     2 009 000 € 

Gymnázium J. A. 
Raymana Prešov Tieniaca technika na priečelie budovy GJAR - exteriérové žalúzie 09. RF 20 000 € 

Gymnázium 
Stropkov IKT - zeroclient 09. RF 12 000 € 

SPŠ technická 
Bardejov Bezbariérové zariadenia - schodolez (2 ks) vr. úpravy schodiska 09. RF 22 500 € 

SOŠ pedagogická 
Levoča Rekonštrukcia učebne informačnej techniky, inštalácia systému zeroclient 09. RF 14 000 € 

SOŠ pedagogická 
Levoča Rekonštrukcia serverového prostredia školy 09. RF 20 000 € 

SOŠ polytechnická 
J. A. Baťu Svit Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie - PD 09. RF 8 000 € 
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SOŠ polytechnická 
J. A. Baťu Svit Vybavenie počítačovej učebne systémom zeroclient 09. RF 13 000 € 

SOŠ hotelová 
Vysoké Tatry Stavebné úpravy garáže 09. RF 5 000 € 

SOŠ dopravná 
Prešov Nákup skrutkového kompresora vr. plynovej prípojky 09. RF 15 000 € 

SOŠ podnikania 
Prešov Rekonštrukcia dátových rozvodov a elektroinštalácie na 5. NP 09. RF 80 000 € 

SOŠ technická 
Prešov Energetický certifikát 09. RF 5 500 € 

SOŠ technická 
Prešov Nákup traktorovej kosačky 09. RF 9 000 € 

Stredná športová 
škola Poprad Inžinierska činnosť 09. RF 60 000 € 

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III 

SOŠ polytechnická 
a služieb arm. 
generála L. 
Svobodu, Svidník 

Výstavba dielní na odborný výcvik 09. 
RF 445 000 € 

52 445 000 € 

SOŠ technická 
Stará Ľubovňa Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy 09. 

RF 190 000 € 

52 190 000 € 

Gymnázium 
duklianskych 
hrdinov, Svidník 

Rekonštrukcia elektroinštalácie v budove školy 09. 
RF 115 000 € 

52 115 000 € 

SOŠ polytechnická  
J. A. Baťu, Svit Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie v budove školy 09. 

RF 112 500 € 

52 112 500 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     616 866 € 

ZSS Egídius 
Bardejov 

Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS,  
ul.29. augusta 4 - PD 10. RF -2 500 € 

ZSS Egídius 
Bardejov 

Rekonštrukcia priestorov ZSS Egídius - pracovisko DSS,  
ul.29. augusta 4 10. RF -51 069 € 

CSS Kežmarok Stropný zdvíhací systém s príslušenstvom – spolufinancovanie projektu 
MPSVaR SR 10. RF -11 € 

DSS Sabinov Stropný zdvíhací systém do 2 izieb a kúpeľne – spolufinancovanie projektu 
MPSVaR SR 10. RF -396 € 

CSS AMETYST 
Tovarné 

Bezbariérová rekonštrukcia kúpeľne – spolufinancovanie projektu MPSVaR 
SR 10. RF -658 € 

DSS Brezovička Realizácia NN prípojky a Odberného elektrického zariadenia 10. RF 45 000 € 

DSS Sabinov Nákup varného kotla 10. RF 6 500 € 

CSS GARDEN 
Humenné Nová plynová kotolňa v ZBP, Čsl. armády 14, Humenné 10. RF 20 000 € 

Kapitálové výdavky v rámci zásobníka investičných akcií EIB III 

DSS Garden 
Humenné Rekonštrukcia interiéru DSS Garden 10. 

RF 300 000 € 

52 300 000 € 
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Príloha č. 2: 
 

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

Názov investičnej akcie Pôvodný rozpočet RO SPOLU Úprava rozpočtu RO  
po úprave 

Zdroj financovania 20 RF  20 RF  

Rekonštrukcia cesty III/3007,  
Tatranská kotlina - Slovenská Ves 0 € 160 000 € 160 000 € 0 € -160 000 € 0 € 

Rekonštrukcia cesty III/3077,  
Tatranská kotlina - Slovenská Ves 0 € 0 € 0 € 0 € 160 000 € 160 000 € 

Rekonštrukcia mosta v obci Torysa, č. 3193-005 0 € 250 000 € 250 000 € 0 € -250 000 € 0 € 

Rekonštrukcia mosta M6687 na ceste II/ 546,  
cez Bajerovský potok v obci Rokycany 0 € 0 € 0 € 0 € 250 000 € 250 000 € 

PD - Rekonštrukcia mosta M7400 (II/566-012),  
most cez bezmenný potok za obcou Ruská Volová  0 € 10 000 € 10 000 € 0 € 755 € 10 755 € 

PD - Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005),  
most cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice 0 € 10 000 € 10 000 € 0 € 10 € 10 010 € 

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3136,  
Ďurková – pod železničným mostom 0 € 0 € 0 € 0 € 17 500 € 17 500 € 

PD - Odstránenie bodovej závady na ceste III/3136,  
Vislanka (spojka) – pod železničným mostom 0 € 17 500 € 17 500 € 0 € -17 500 € 0 € 

Kontrolné skúšky asfaltových zmesí 0 € 2 561 € 2 561 € 0 € 5 000 € 7 561 € 

Kontrolné skúšky betónových zmesí 0 € 5 596 € 5 596 € 0 € 5 000 € 10 596 € 

Skúška únosnosti zemín 0 € 14 412 € 14 412 € 0 € -10 000 € 4 412 € 

Eliminácie bezpečnostných rizík na ceste III/3495  
Vaniškovce - Raslavice, PD 0 € 12 836 € 12 836 € 0 € 22 100 € 34 936 € 

PD - Rekonštrukcia mosta M2990 (III/3189-003),  
most cez potok Lúčanka v obci Lúčka 0 € 10 000 € 10 000 € 0 € 1 298 € 11 298 € 

III/3078 Podspády - št. hr. PL-SR (Jurgów) 0 € 17 753 € 17 753 € 0 € -17 753 € 0 € 

PD - Rekonštrukcia cesty III/3500,  
Koprivnica - Lukavica 0 € 30 000 € 30 000 € 0 € -30 000 € 0 € 

Odstránenie havarijného stavu III/3093 Mlynica 0 € 21 918 € 21 918 € 4 165 € 22 835 € 48 918 € 

III/3152, Hrad - spojka na cestu I/68 19 329 € 0 € 19 329 € -4 165 € 0 € 15 164 € 

Rekonštrukcia mosta M3582 (č. 543029-001)  
cez potok Vesné, Šarišské Jastrabie 0 € 400 000 € 400 000 € 0 € -185 000 € 215 000 € 

Rekonštrukcia cesty II/559, Čertižné - št. hr. SR/PL 0 € 60 000 € 60 000 € 70 000 € 85 000 € 215 000 € 

Rekonštrukcia mosta č. 567-007 pred obcou Svetlice 430 000 € 0 € 430 000 € -430 000 € 0 € 0 € 

Svetelná križovatka Veľký Šariš 0 € 100 000 € 100 000 € 65 000 € 0 € 165 000 € 

Rekonštrukcia mostného objektu na ceste III/3064,  
nad diaľnicou, pred obcou Batizovce - dofinancovanie 0 € 10 000 € 10 000 € 0 € 15 007 € 25 007 € 

PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3491, 
Hertník - Kľušovská Zábava - dofinancovanie 

0 € 45 000 € 45 000 € 0 € 21 276 € 66 276 € 

Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3533 - 
dofinancovanie 0 € 150 000 € 150 000 € 0 € 50 000 € 200 000 € 

Zabezpečenie stability cesty II/546 Žipov 0 € 0 € 0 € 215 000 € 0 € 215 000 € 

PD - Výstavba mosta č. 567-007, pred obcou Svetlice 0 € 0 € 0 € 0 € 14 472 € 14 472 € 

PD - Modernizácia cesty II/538 Štrba - Štrbské Pleso 0 € 0 0 € 80 000 € 0 € 80 000 € 

SPOLU: 449 329 € 1 327 576 € 1 776 905 € 0 € 0 € 1 776 905 € 
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Príloha č. 3:  
 

Zoznam zbierkových predmetov 2021 
 

Organizácia / zbierkový predmet Suma (€) 

Krajské múzeum v Prešove - zdroj 41 20 250 € 

Knižnica z obdobia empíru, r. 1815, z pozostalosti rodiny Tellekessy Ecsedy - Prešov 2 100 € 

Vrecúško na bohoslužobné predmety, tkanina, 19. stor. Provienencia Vranov n. T. 100 € 

Tfilin židovský, 19. stor. Provienencia Vranov n. T. 100 € 

Jarmulka židovská, tkanina, 19. stor. Provienencia Vranov n. T. 150 € 

Stôl z obdobia Biedermeieru, r. 1820, orech v kombinácii s javorom, provienencia Pánska ulica, Bardej. Kúpele 3 100 € 

Portrét šľachtica, autor: Gustav Muller, olej na plátne, r.1851, rozmery: 21x26 cm 500 € 

Portrét šľachtica II., autor: Gustav Muller, olej na plátne, 19. stor., rozmery: 17x22 cm 500 € 

Portrét šľachtičnej, autor: Gustav Muller, olej na plátne, 19. stor., rozmery: 21x26 cm 500 € 

Portrét šľachtičnej II., autor: Gustav Muller, olej na plátne, 19. stor., rozmery: 21x26 cm 500 € 

Kristus, autor: Max Kurth, r. 1931, olej na plátne, rozmery: 48x57 cm, Proveniencia: Prešov 3 000 € 

Kristus a samaritánka, autor: Mikuláš Jordán, r. 1928, olej na plátne, rozmery: 53x99 cm,  Prešov 3 100 € 

Bielizník z obdobia Biedermeieru, r. 1830, orech, javor, Východné Slovensko 2 900 € 

Komoda z obdobia Biedermeieru, r. 1825, orech, javor, z pozostalosti rodiny Tellekessy Ecsedy - Prešov 1 800 € 
Šatník z obdobia Biedermeieru, r. 1830, orech. dyha, zreštaurovaný, Východné Slovensko 1 900 € 

Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni - zdroj 41 1 600 € 

Zamek Lubowla - Seweryn Bieszczad - obraz 1 600 € 

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach - zdroj 41  50 000 € 

Birmingham Race Riot, from Ten Works by Ten Painters - Andy Warhol, 1964, screenprint, 50,8 x 61 cm 14 000 € 

Mildred Scheel - Andy Warhol, 1988, screenprint with diamond dust, 77,5 x 54,5 cm 17 000 € 

Ladies and Gentlemen - Andy Warhol, 1975, screenprint in colors, 94 x 64,8 cm 19 000 € 

Múzeum v Kežmarku - zdroj 41 3 420 € 

Súbor lekárskych nástrojov MUDr. Vojtecha Alexandra, 29 ks, koniec 19. st. 300 € 

Sada šálok s podšálkami, 4 ks, cca 1900 80 € 

Podšálky, 3 ks 60 € 

Veľký obrus a 6 menších obrúskov 120 € 

Veľký obrus, 380 x 152 cm 110 € 

Poháre FIS 1970 Zlatá Zuzana, 10 ks, 2 farebné varianty 200 € 

Hornatá krajina s riekou, Ferdinand Katona, okolo r. 1900, olej, rám, sklo 650 € 

Tatry, Bedřich Kostřánek, 20. roky 20. st., gvaš na papieri, rám, sklo 280 € 

Stolička, obdobie historizmu, veľmi dobrý stav, zachované pôvodné čalúnenie, okolo r. 1880 200 € 

Pozostalosť A. Valčekovej  (rod. Loischovej, jednej z posledných obyvateľov nemeckej národnosti vo Veľkej Lomnici):   

Tácka, postriebrená alpaka, 1882 - 1893, signovaná 200 € 

Misa, postriebrená alpaka, 1894 - 1902, signovaná 90 € 

Čaša, alpaka, sklo, 1920 40 € 

Pamätný pohár Lajos Kossuth, sklo maľované s rubínovou polevou, 1850 - 1885 100 € 

Tortový set, majolika, 13 ks, okolo 1900, signované 300 € 

Pohár s monogramom, brúsené sklo 50 € 

Poháriky na nôžke, sklo ručne maľované, 9 ks 90 € 

Stavebnica s mramorovými kockami, okolo 1920 150 € 

Šatka, súčasť nemeckého kroja, hodvábny damašek so strapcami, 200 x 200 cm 60 € 

Šatka, súčasť nemeckého kroja, hodvábny damašek so strapcami, 200 x 200 cm 60 € 

Damašková metrovina z Weinovej továrne, ľan, 420 x 80 cm 100 € 

Obrus na stôl, tkaný vzor  100 € 

Obrus na stôl, tkaný vzor  80 € 
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Podtatranské múzeum v Poprade - zdroj 41 10 154 € 

Bankovky z obd. Slovenskej republiky (r. 1993 - 2009) - 7 kusov 438 € 

Bankovky z obd. ČSR (r. 1945 - 1993) - 22 kusov 702 € 
Bankovky z obd. 1. Slovenskej republiky (r. 1939 - 1945) - 8 kusov 473 € 

Štátovky peniaze (r. 1944) - 4 kusy 130 € 

Bankovky z obd. 1. ČSR (r. 1918 - 1938), (r. 1945 - 1953) - 9 kusov 309 € 

Bankovky z obd. Rakúsko - Uhorska a ČSR (r. 1918 - 1938) - 12 kusov 776 € 

Slovenské losy (r. 1939 - 1945) - 2 kusy 56 € 

Pozostalosť rodiny Glaczovej (A. C. Glacz - historik umenia pochádzajúci zo Sp. Soboty):   

Truhlica maľovaná, čierna, dve srdcia 250 € 

Truhlica maľovaná, čierna, dve srdcia 200 € 

Truhlica maľovaná, kvety vo štvorcoch, tulipány v strede 250 € 

Truhlica maľovaná, kvety vo štvorcoch 250 € 

Hoblík na kapustu 30 € 

Stolček drevený, zelený 20 € 

Stôl oválny (na jednej nohe) 200 € 

Stolička čalúnená (operadlo vyrezávané) - 4 kusy 280 € 

Hudobný nástroj citara (v pôvodnom obale s notami) 250 € 

Váhy do 5 kg (miskové) 100 € 

Kočiar detský (drevený rám) 150 € 

Lampa stojanová, trojramenná (kov, sklo) 50 € 

Kreslo čalúnené - 2 kusy 260 € 

Kreslo čalúnené - 2 kusy 300 € 

Stôl okrúhly, rozkladací 150 € 

Lampa stolová (kov, sklo) 30 € 

Vešiak rozkladací, nástenný (drevo) 20 € 

Stolička drevená 50 € 

Stolička drevená 50 € 

Gramofón mechanický s príslušenstvom 200 € 

Topánky (látkové, vyšívané) 100 € 

Kalamár (kameň) 50 € 

Misa (smaltovaný plech) 20 € 

Misa (meď) 30 € 

Kreslo hojdacie 30 € 

Pohovka čalúnená 500 € 

Bicykel detský, trojkolka 80 € 

Truhlica cechová 450 € 

Tipoén, zástena 200 € 

Zrkadlo v ráme (drevo) 50 € 

Stojan na kvety 40 € 

Koberec 50 € 

Koberec 50 € 

Práčka mechanická 50 € 

Váha obchodná 30 € 

Komoda 300 € 

Svietidlo stropné (kov, sklo) - prasknuté 100 € 

Svätica s jednorožcom - maľba olejom na plátne, sakrálny motív 350 € 

Ukrižovanie - maľba na dreve, sakrálny motív 600 € 

Maľba na dreve v tvare kríža, fragment drobnej architektúry, sakrálny motív 200 € 

Vyobrazenie T. G. Masaryka - grafika, tlač 100 € 

Podobizeň Napoleona - litografia kolorovaná 200 € 

Uhorský znak - maľba na papieri 100 € 
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Motív krajiny - litografia, tlač z plochy 60 € 

Abstraktný motív - O. Dubay, grafika, litografia 80 € 

Plagáty tlačené, sakrálny motív - 2 kusy (Panna Mária, Ježiš Kristus)  60 € 

Dobový portrét ženy v dobovom odeve - kresba ceruzou (uhľom) na papieri, signované 100 € 

Portrét muža - kresba uhľom na papieri, 20. stor., cca 50 x 70 cm, v ráme 200 € 

Vihorlatské múzeum v Humennom - zdroj 41 24 950 € 

Časopriestorový skok - Mgr. art. Jaroslav Drotár, 2012, bronz na žulovom podstavci, 60 x 30 x 30 cm 2 710 € 

Kolotoč 1 - Mgr. art. Vladimíra Savkaničová, 2013, akryl na plátne, 40 x 40 cm  200 € 

Barmanka - Mgr. art. Vladimíra Savkaničová, akryl na plátne, 130 x 100 cm  800 € 

Bez názvu I - akad. mal. Oľga Buhajová, nedat., suchá ihla, 33 x 23,5 cm  100 € 

Bez názvu I a II - akad. mal. Oľga Buhajová, nedat., suchá ihla, 33 x 23,5 cm  100 € 

Kamoška I - akad. mal. Oľga Buhajová, 1985, kombin. technika, papier, 59,5 x 45 cm 250 € 

Kamoška II - akad. mal. Oľga Buhajová, 1985, kombin. technika, papier, 59,5 x 42 cm  250 € 

Autoportrét - akad. mal. Oľga Buhajová, 1973, olej na sololite, 54,5 x 39 cm  350 € 
Ilustrácia pre Mladé letá (Ružový program pre sestričku) - Akad. mal. Oľga Buhajová, nedatované,   

kombinovaná technika, papier, 35 x 28 cm 100 € 

Jarabina - akad. mal. Jarmila Veľká, 2013, Akryl  90 x 70 cm  1 080 € 

Krajina pod Beskydskými vrchmi - Vasil Gangur, Akvarel pod sklom, 55 cm x 75 cm s rámom, 40 x 60 cm bez rámu 1 250 € 

Nekonečný sen - akad. sochár Vasil Sočka, plastika – drevo, 50 x 55 x 20 cm 590 € 

Fénix - akad. sochár Vasil Sočka, plastika – drevo, 88 x 20 x 10 cm 690 € 

Vesmír - akad. sochár Vasil Sočka, plastika – drevo, 40 x 30 x 20 cm 820 € 

Cyklus - Štyri ročné obdobia - Jana Michalková - podmaľba na skle:   

Obraz č. 1 „Jar“ 39 x 48 cm 250 € 

Obraz č. 2 „Leto“ 48 x 39 cm 250 € 

Obraz č. 3 „Jeseň“ 48 x 39 cm 250 € 

Obraz č. 4 „Zima“ 39 x 48 cm 250 € 

Váza - majolika s antickým motívom, výška 55 cm, podstavec a výlevka s úchytkou kovové – bohato zdobené 1 060 € 

Tanierik - 1. pol. 19. storočia, modrý kobalt a zlato, rastlinný dekór, porcelán, Echt Weimar, Cobalt Yutta 60 € 

Popolník s obrázkom - 19./20. storočie, porcelán (Mit der Postkutche). Mouson Alt English Lavendel 50 € 

Dóza s antickým motívom – traja putti - 19. storočie, porcelán, Neapol 80 € 

Petrolejová lampa - koniec 19. storočia, výška 80 cm, bohato zdobený kovový podstavec, mytologický výjav,  
s originálnym cylindrom a tienidlom 1 150 € 
Veľké zámocké zrkadlo s doplnkami - 19. storočie, konvolut: zrkadlo 220 cm x 90 cm 2 650 € 

Mramorový oválny stolík na zdobených mosadzných nôžkach  700 € 

Svietnik č. 1, sedem sviečkový, výška 80 cm 450 € 

Svietnik č. 2, sedem sviečkový, výška 80 cm 450 € 

Rozkladacia barová skrinka bohato zdobená perleťou - 19. storočie, v. 40 x š. 40 x h. 30 cm 920 € 

Bohato maľovaná barová skrinka - Čína séria - 19. storočie, v. 85 x š. 50 x h. 35 cm  920 € 

Párové bohato zdobené porcelánové svietniky Volkstat – neorokoko, 40 cm,  19. storočie:   

Svietnik I 560 € 

Svietnik II 560 € 

Párové porcelánové vázy zhotovené v tzv. „drážďanskom“ štýle - 19. storočie, s bohatou kvetinovou výzdobou s dvoma putti 
a dvoma postavami ručne maľovanou výzdobou – galantná scéna, výška 75 cm, FURSTENBERG, Nemecko:   

Váza I 2 350 € 

Váza II 2 350 € 

Muflón lesný (Ovis musimon), dospelý samec - hlava s krkom na podložke - poľovnícka trofej 350 € 

Šarišská galéria v Prešove - zdroj 41 42 100 € 

Matka a dieťa (Šarišská madona) - prof. akad. mal. Ivan Šafranko, 1968, olej, sololit, v. 123 x š. 71 cm, signované vľavo hore 
čiernou farbou I. Šafranko 68, nerámované 4 000 € 

Hlava V. - prof. akad. mal. Ivan Šafranko, 1969, olej, kartón, v. 65,5 x š. 47 cm, signované vľavo dole vrypom do farby I. 
Šafranko 69, vľavo hore červenou farbou I. Šafranko 69, rámované 3 000 € 
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Zhromaždenie (Víťazný február) - prof. akad. mal. Ivan Šafranko, 2003, kombinovaná technika, plátno, v. 110 x š. 150 cm, 
signované vpravo dole čiernou farbou I. Šafranko 03, rámované 5 500 € 

Údolie - Michal Čabala (súkromný majiteľ), 1970 ?, olej, sololit, 58 x 74 cm, signované nečitateľné vpravo dole Čabala, 
rámované  

1 500 € 

Cesta - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1974, tempera, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo červenou Pončák D. 1974  
a text dole uprostred: „ aj bastard vie smútiť....“ 900 € 

Muž a zviera - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1992, epoxid, pobronzovanie, 85 x 63 cm, signovaný na pravej strane 
uprostred Pončák 1992 1 300 € 

Ženský akt - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1987, epoxid, patinovanie, 135 x 80 x 40 cm, signovaný vrypom na pravej 
strane Pončák 1987 

5 000 € 

Klaun - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1995, epoxid, sadra, zlátenie, 138 x 76 cm, signovaný na pravej strane uprostred 
vrypom Pončák 1995 1 550 € 

Mužská hlava z profilu - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 90-te roky, patinovaná sadra, 80 x 80 x 35 cm, signované  
na pravej strane vrypom Pončák 2 200 € 

Rozdelená figúra (Ján Krstiteľ?) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), nedatované, epoxid, patinovanie, 50 x 44 cm, nohy 124 
cm, nesignované 

2 900 € 

Drapérie II. (1) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou  
Dušan Pončák II., 17. II.1994, rámované, sklo 750 € 

Drapérie II. (2) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo dole rudkou  
Dušan Pončák XI., 4. V.1994, rámované, sklo 750 € 

Drapérie II. (3) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou  
Dušan Pončák XXIV., 3. VIII. 1994, rámované, sklo 

750 € 

Drapérie II. (4) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo dole rudkou  
Dušan Pončák XIII., 15. máj 1994, rámované, sklo 750 € 

Drapérie II. (5) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou  
Dušan Pončák, 29. VI. 1994, XVI., rámované, sklo 750 € 

Drapérie II. (6) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou 
Dušan Pončák, marec 1994, rámované, sklo 

750 € 

Drapérie II. (7) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo dole rudkou 
Dušan Pončák, 2. 5. 1994 VIII., rámované, sklo 750 € 

Drapérie II. (8) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou 
Dušan Pončák, 19.VI.1994 XXI., rámované, sklo 750 € 

Drapérie II. (9) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vľavo dole rudkou  
Dušan Pončák, 7. máj 1994 XII., rámované, sklo 

750 € 

Drapérie II. (10) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 99 x 69 cm, signované vpravo dole rudkou  
Dušan Pončák, 5. VII.1994 XVII., rámované, sklo 750 € 

Drapérie I. (1) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vpravo dole rudkou Dušan 
Pončák apríl 1994. VI.,  rámované, sklo 750 € 

Drapérie I. (2) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vľavo dole rudkou Dušan 
Pončák 28. VI.1994.XV.,  rámované, sklo 

750 € 

Drapérie I. (3) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované v zlatom reze dole rudkou 
Dušan Pončák 28. VII.1994 XXIII., rámované, sklo 750 € 

Drapérie I. (4) -  Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vľavo dole rudkou  
Dušan Pončák 3. I.1994 IV., rámované, sklo 750 € 

Drapérie I. (5) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vľavo dole rudkou  
Dušan Pončák 5. VII.1994  XVIII., rámované, sklo 

750 € 

Drapérie I. (6) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vľavo dole rudkou XIV.  
Dušan Pončák 24. VI.1994., rámované, sklo 750 € 

Drapérie I. (7) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1993, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované vpravo dole rudkou Pončák 10. 
XII. 1993 I., rámované, sklo 750 € 

Drapérie I. (8) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované uprostred dole rudkou  
Dušan Pončák 3. VIII.1994 XXV., rámované, sklo 

750 € 
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Drapérie I. (9) - Dušan Pončák (súkromný majiteľ), 1994, rudka, papier, 90 x 66 cm, signované uprostred dole rudkou  
Dušan Pončák 22. VIII.1994 XXVII., rámované, sklo 750 € 

Tatranská galéria v Poprade - zdroj 41 15 000 € 

Hlava - Igor Mosný, 2013, kresba tušom na papieri, plátkové zlato, 42 x 29 cm 300 € 

Pocta Dominique Ingresovi II. - prof. Karol Ondreička, 1975, grafika kombinovaná technika 44/100, 32 x 34 cm 400 € 
Pohorelá. Podvečer - Starí Šípkovi - Ondrej Ivan, 1969, olej na lepenke, 63 x 81,5 cm 800 € 

Pichľavé - Václav Kautmann, 2005, šperk - prívesok, sklo, nerez, kov 360 € 

Priezor 1 - Anna Fedáková, 2010, ručné liatie papieroviny, 37 x 37 cm 180 € 

Priezor 2 - Anna Fedáková, 2010, ručné liatie papieroviny, 37 x 37 cm 180 € 

Priezor 3 - Anna Fedáková, 2010, ručné liatie papieroviny, 37 x 37 cm 180 € 

Starý klaun - Peter Trembáč, 2017, olej, akryl, kombinovaná technika, kartón, 90 x 110 cm 1 000 € 

Klauniáda I. - Peter Trembáč, 2015, kresba ceruzou, kolorovaná, 29 x 21 cm 300 € 

Klauniáda II. - Peter Trembáč, 2015, kresba ceruzou, kolorovaná, 29 x 21 cm 300 € 

Klauniáda III. - Peter Trembáč, 2015, kresba ceruzou, kolorovaná, 29 x 21 cm 300 € 

Klauniáda IV. - Peter Trembáč, 2015, kresba ceruzou, kolorovaná, 29 x 21 cm 300 € 

Zátišie s hroznom - Josef Olexa, 1963, olej na plátne, 46 x 64 cm 900 € 

Sans nom I. - Mária Kovaľová, 1996, reliéf smalt na plechu, priemer kruhu 43 cm 1 400 € 

Sans nom II. - Mária Kovaľová, 1996, reliéf smalt na plechu, priemer kruhu 43 cm 1 400 € 

Sans nom III. - Mária Kovaľová, 1996, reliéf smalt na plechu, priemer kruhu 43 cm 1 400 € 

Covid I. - Víťazoslav Bojňanský, 2021, kresba, ceruza, papier, 50x 60 cm 250 € 

Covid II. - Víťazoslav Bojňanský, 2021, kresba, ceruza, papier, 50x 60 cm 250 € 

Rastlinný motív - Víťazoslav Bojňanský, 2021, kresba, ceruza, papier, 50x 60 cm 250 € 

Klaun - Dušan Pončák, 1996, reliéf, kolorovaná, patinovaná sadra, kruh priemer 32 cm 1 300 € 

Karneval - Katarína Vavrová, 2013, lept, kolorovanie, papier, 41 x 18 cm 300 € 

Baška I. - Katarína Vavrová, 2014, lept, kolorovanie, papier, 25 x 20 cm 500 € 

Veľké divadlo - Katarína Vavrová, 2013, lept, kolorovanie, papier 49 x 59 cm 700 € 

Ženský portrét - Ernest Zmeták, okolo r. 1944, kresba tušom, papier, 42 x 30 cm 300 € 

Portrét muža - Ernest Zmeták, 1944, kresba tušom, papier, 42 x 34 cm 200 € 

Sediaca - Ernest Zmeták, 1943, kresba tušom, papier, 41 x 30 cm 200 € 

Mužský profil štúdia - Ernest Zmeták, 1943, kresba ceruzou, papier, 42 x 33 cm 200 € 

Portrét muža - Ernest Zmeták, 1943, kresba uhľom a ceruzou, papier, 42 x 33 cm 300 € 

Portrét mladej ženy so šatkou - Ernest Zmeták, 1955, kresba uhľom, papier, 43 x 61 cm 300 € 

Ženský portrét štúdia trikrát - Ernest Zmeták, 1973, kresba uhľom, papier, 44 x 63 cm 250 € 

Spolu 167 474 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



28 
 

K bodu 6 – Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – 
Mikroprogram PSK: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia, 
pripomenul, že pre tento rozpočtový rok bol vyčlenený objem 1 280 000 eur v rámci programov 
šport, kultúra, sociálne služby. Predkladaný materiál obsahuje rozdelenie dotácií žiadateľom 
spĺňajúcim kritériá výzvy. Na úrad bolo doručených 592 žiadostí, z toho 17 nesplnilo kritériá. 
Zo žiadostí spĺňajúcich kritériá nebolo podporených 114 žiadostí. Materiál obsahuje zoznam 
478 žiadateľov, ktorým bola navrhnutá dotácia v nasledovnom členení: program 1 Šport viac 
ako 472 000 eur, program 2 Kultúra viac ako 719 000 eur, program 3 Sociálne služby viac ako 
87 000 eur. V členení podľa druhu výdavkov bolo 760 000 eur charakteru bežných výdavkov 
a 519 000 eur kapitálových výdavkov. Žiadosti boli posúdené po formálnej stránke oddelením 
dotácií odboru projektového riadenia v spolupráci s oddelením investícií odboru majetku 
a investícií a oddelením právnym kancelárie riaditeľa úradu. 
Diskusia: 
Poslanec Ceľuch poďakoval za pridelené dotácie, ktoré budú prichádzať na účty samospráv. 
Uistil všetkých, ktorí budú hlasovať za predložený návrh rozdelenia peňazí v jednotlivých 
okresoch, že 1 euro investované v samospráve sa obracia niekoľkokrát, aby bolo adresné a 
presné. Veľká vďaka pracovníkom Úradu PSK za ich trpezlivosť so starostami obcí, celému 
vedeniu PSK a všetkým poslancom PSK za pomoc samosprávam.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019  
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenej Výzvy Mikroprogram PSK 
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021   s c h v a ľ u j e   rozdelenie 
dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2021 v rámci Výzvy Mikroprogram Prešovského 
samosprávneho kraja na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v 
objeme 1 280 000,00 eur, z toho: 
Program 1 „ŠPORT“:    472 845,50 eur 
v tom: 
podprogram 1.1     269 163,80 eur 
podprogram 1.2     127 153,22 eur 
podprogram 1.3       76 528,48 eur 
z toho: bežné výdavky    203 681,70 eur 
kapitálové výdavky     269 163,80 eur 
(príloha č. 1) 
Program 2 „KULTÚRA“:    719 401,38 eur 
v tom: 
podprogram 2.1     197 325,10 eur 
podprogram 2.2     329 410,64 eur 
podprogram 2.3     192 665,64 eur 
z toho: bežné výdavky    522 076,28 eur 
kapitálové výdavky     197 325,10 eur 
(príloha č. 2) 
Program 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“:    87 753,12 eur 
v tom: 
podprogram 3.1       52 700,00 eur 
podprogram 3.2       35 053,12 eur 
z toho: 
bežné výdavky       35 053,12 eur 
kapitálové výdavky       52 700,00 eur 
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(príloha č. 3) 
Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Prílohy tohto uznesenia: 
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K bodu 7 – Návrh Dohody o úprave vzájomných práv 
a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi 
PSK a KSK: Podľa slov Mgr. Vaška, odbor školstva Úradu PSK, návrh na uznesenie 
obsahuje schválenie práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 
realizovaným SOŠ technickou v Rudňanoch a SOŠ služieb v Bystranoch ako organizačných 
zložiek SŠ v Bijacovciach z PSK na KSK a schválenie samotného návrhu Dohody o úprave 
vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím procesom medzi PSK 
a KSK. Dôvodová správa hovorí o potrebe schválenia predmetného uznesenia z dôvodu, že 22. 
6. 2020 bolo v rámci optimalizačných krokov schválené vyradenie SŠ v Bijacovciach zo siete 
škôl a školských zariadení a zaradenie Elokovaného pracoviska v Bijacovciach ako súčasti 
SOŠ lesníckej v Prešove. V zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. môže samosprávny kraj zriaďovať 
elokované pracoviská len na svojom území, preto bolo potrebné schváliť presun elokovaných 
pracovísk v Bystranoch a Rudňanoch pod správu KSK. Z tohto dôvodu je predložená dohoda 
o vysporiadaní v zmysle výchovno-vzdelávacieho procesu medzi PSK a KSK súvisiacim 
s elokovanými pracoviskami v Bystranoch a Rudňanoch. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. 
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 
platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov     s c h v a ľ u j e 
a) prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom realizovaným 
Strednou odbornou školou technickou, Rudňany 65 a Strednou odbornou školou služieb, 
Bystrany 46 ako organizačných zložiek Spojenej školy, Bijacovce 1 z Prešovského 
samosprávneho kraja na Košický samosprávny kraj dňom 1. septembra 2021 
b) návrh Dohody o úprave vzájomných práv a povinností v súvislosti s výchovno-vzdelávacím  
procesom medzi Prešovským samosprávnym krajom a Košickým samosprávnym krajom. 
Hlasovanie:                 za: 58    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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Príloha: 
 
                                                               Návrh 
 

DOHODA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ 

V SÚVISLOSTI S VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍM PROCESOM 

MEDZI PREŠOVSKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 

A KOŠICKÝM SAMOSPRÁVNYM KRAJOM 
 

uzatvorená podľa zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka 

(ďalej len „Dohoda“) 
 
medzi:  
 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
so sídlom Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, Slovenská republika 
IČO: 37870475 
DIČ: 2021626332 
Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD., predseda 
(ďalej len „PSK“) 
a 
KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 
so sídlom Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika  
IČO:  
DIČ:  
Štatutárny orgán: Ing. Rastislav Trnka, predseda 
(ďalej len „KSK“) 
 
spolu aj ako „účastníci dohody“ 

 
 
 

I. Preambula 
 

1. PSK je zriaďovateľom Strednej odbornej školy technickej, Rudňany 65 a Strednej 
odbornej školy služieb, Bystrany 46 ako organizačných  zložiek Spojenej školy, 
Bijacovce 1, Slovenská republika, IČO: 50481495, (ďalej len „SOŠT, Rudňany  
a SOŠS, Bystrany“), zaradenej do Siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického 
vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR (ďalej len „Sieť“) vedenej 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „Ministerstvo“) pre 
spojené školy v Prešovskom kraji  v postavení zriaďovateľa podľa § 19 ods. (2) písm. 
b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja uznesením č. 482/2020 zo dňa 22. 06. 2020 schválilo vyradenie 
Spojenej školy, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Stredná odborná škola lesnícka, 
Bijacovce 1, Stredná odborná škola služieb, Bystrany 46, Stredná odborná škola 
technická, Rudňany 65 zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2021. 
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2. KSK je zriaďovateľom Strednej odbornej školy techniky a služieb, Markušovská 
cesta 4, Spišská Nová Ves, Slovenská republika, IČO: 17078491, (ďalej len „SOŠTaS, 
SNV“ ), ktorej súčasťou školy je Elokované pracovisko, Rudňany 5, zaradenej do Siete 
vedenej Ministerstvom pre  školy v Košickom kraji v postavení zriaďovateľa podľa § 
19 ods. (2) písm. b) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

3. Zastupiteľstvo PSK ako na to príslušný orgán PSK Uznesením č. ........... z ......... 
zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja konaného dňa ............... 
v Prešove v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
schválilo prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 
realizovaným SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany z PSK na KSK od 01. 09. 2021 podľa 
tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 1 tejto Dohody.  

4. Zastupiteľstvo KSK ako na to príslušný orgán KSK Uznesením č. ........... z ......... 
zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa ............... 
v Košiciach v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
schválilo návrh na zaradenie Elokovaného pracoviska, Bystrany 46 ako súčasť SOŠTaS, 
SNV k 01. 09. 2021 podľa tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 2 tejto Dohody.  

5. Zastupiteľstvo KSK ako na to príslušný orgán KSK Uznesením č. ........... z ......... 
zasadnutia Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja konaného dňa ............... 
v Košiciach v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
schválilo prechod práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 
realizovaným SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany z PSK na KSK k 01. 09. 2021 podľa 
tejto Dohody, ktoré tvorí prílohu č. 3 tejto Dohody.  

6. S poukazom na vyššie uvedené sa účastníci dohody dohodli na uzatvorení tejto Dohody. 
 

II. Predmet dohody 
 

1. Predmetom tejto Dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov dohody vo 
vzťahu k prechodu práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom 
realizovaným Spojenou školou, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami  SOŠT, Rudňany 
a SOŠS, Bystrany z PSK na SOŠTaS, SNV v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK dňom 01. 
09. 2021. 

 
III. Školský vzdelávací program, forma štúdia, vyučovací jazyk 

 
1. KSK sa týmto zaväzuje, že po prechode práv a povinností zabezpečí  zachovanie 

existujúceho školského vzdelávacieho programu a vyučovacieho jazyka, ako aj 
zachovanie rovnakých podmienok pre žiakov, ktorí na SOŠT Rudňany a SOŠS 
Bystrany ku dňu podpisu tejto dohody študujú, vrátane žiakov, ktorí budú prijatí na 
štúdium v školskom roku 2021/2022. 

2. Elokované pracovisko, Rudňany 5 ako súčasť SOŠTaS, SNV zabezpečí výchovno-
vzdelávací proces pre všetkých žiakov zo SOŠT, Rudňany ako organizačnej zložky 
zrušenej Spojenej školy, Bijacovce 1. 

3. Zriadené Elokované pracovisko, Bystrany 46 ako súčasť SOŠTaS, SNV zabezpečí 
výchovno-vzdelávací proces pre všetkých žiakov zo SOŠS, Bystrany ako organizačnej 
zložky zrušenej Spojenej školy, Bijacovce 1. 

- 2 - 
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4. KSK sa výslovne zaväzuje, že vo vzťahu k plneniu záväzku podľa predchádzajúceho 
bodu voči žiakom, ktorí ku dňu podpisu tejto zmluvy na SOŠT, Rudňany a SOŠS, 
Bystrany plnia povinnú školskú dochádzku, alebo budú prijatí na štúdium, zabezpečí 
ústavné právo na vzdelanie podľa čl. 34, 35, 38 a 42 Ústavy SR, a to najmä nie však 
výlučne tým, že im zabezpečí všetky podmienky potrebné k tomu, aby mohli po 
prechode práv a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom pokračovať 
v plnení povinnej školskej dochádzky a povinnú školskú dochádzku ukončiť na 
elokovaných pracoviskách SOŠTaS, SNV, a to v súlade s § 21 zákona NR SR č. 
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
IV. Zmluvné vzťahy, Hnuteľné veci 

 
1. Právne vzťahy k hnuteľným veciam potrebných pre výchovno-vzdelávací proces na 

SOŠTaS, SNV a jej elokovaných pracoviskách sú predmetom osobitnej nájomnej alebo 
kúpnej zmluvy uzatvorenej účastníkmi dohody. 

2. PSK záväzne prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto dohody SOŠT, Rudňany a SOŠS, 
Bystrany nemajú nijaké záväzky ani pohľadávky voči tretím osobám a nie  sú stranou 
nijakých konaní pred súdom, prípadne iným orgánom štátnej či verejnej správy. 

3. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že ku dňu 01. 09. 2021 PSK zabezpečí 
vysporiadanie všetkých záväzkov SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany súvisiacich so 
zrušením Spojenej školy, Bijacovce 1. 

4. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že v prípade, ak budú voči SOŠT, Rudňany a SOŠS, 
Bystrany a/alebo KSK zo strany tretích osôb uplatnené oprávnené nároky, ktoré vznikli 
pred dňom 01. 09. 2021 z činnosti SOŠT, Rudňany a SOŠS, Bystrany, prípadne ak sa 
prehlásenie PSK v bode 2 tohto článku zmluvy ukáže ako nepravdivé, všetky tieto 
nároky a s nimi súvisiace náklady (napr. trovy právneho zastúpenia, úroky a iné), budú 
PSK refundované v prospech KSK. Podkladom pre refundáciu je doklad preukazujúci 
úhradu nárokov, prípadne s ním súvisiacich nákladov KSK v prospech tretej strany. 

 
V. Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto Dohoda  nadobúda platnosť dňom podpisu oboma účastníkmi dohody a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webstránkach účastníkov dohody. 
Rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti dohody je jej prvé zverejnenie. Prechod práv 
a povinností súvisiacich s výchovno-vzdelávacím procesom z SOŠT, Rudňany a SOŠS, 
Bystrany na SOŠTaS, SNV a jej elokované pracovisko Rudňany 5 a zriadené elokované 
pracovisko Bystrany 46 nadobudne účinky až na základe právoplatných 
a vykonateľných rozhodnutí Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o zmene 
v Sieti a po zrušení Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce a zriadení Elokovaného 
pracoviska, Bystrany 46 ako súčasť SOŠTaS, SNV. 

2. Po vykonaní zmeny v Sieti KSK zabezpečí k 01.09.2021 zosúladenie znenia 
Zriaďovacej listiny SOŠTaS, SNV s aktuálnym stavom. 

3. Po vykonaní zmeny v Sieti PSK zabezpečí k 01.09.2021 zosúladenie znenia 
Zriaďovacej listiny Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce s aktuálnym stavom. 

4. Právne vzťahy touto Dohodou  neupravené sa riadia právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami  špeciálnej právnej úpravy na 
úseku školstva a špeciálnej právnej úpravy na úseku nakladania s majetkom 
samosprávnych krajov. 

- 3 - 
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5. Táto Dohoda  je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, z ktorých 2 obdrží  PSK, 2 KSK a 1 
použije PSK k žiadosti o vyradenie Spojenej školy, Bijacovce 1, Bijacovce zo Siete. 

6. Účastníci dohody sa týmto dohodli, že túto Dohodu je možné meniť a dopĺňať iba 
formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

7. Účastníci dohody týmto vyhlasujú, že si Dohodu prečítali, jej obsahu porozumeli, s 
obsahom súhlasia a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle Dohodu uzavrieť pripájajú 
svoje podpisy. 

 
 
 
V Prešove dňa   .........................           V Košiciach dňa .................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Prešovský samosprávny kraj              Košický samosprávny kraj 
   PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                 Ing. Rastislav Trnka 
       predseda          predseda 
 

 

 

 

 

 

Táto dohoda bola zverejnená dňa:    ............................ 

Táto dohoda nadobúda účinnosť dňa:           ........................... 
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K bodu 8 – Aktivity v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na 
rok 2021: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru strategického rozvoja Úradu PSK, 
informovala prítomných o plánovaných aktivitách na tento rok súvisiacich so Stratégiou 
cyklodopravy v našom regióne. Touto témou sa PSK zaoberá už dlhšiu dobu, detailnejšie asi 5 
mesiacov. Návrh plánovaných aktivít vyplýva z hĺbkovej analýzy danej problematiky aj 
aktuálneho stavu cykloturistiky a cyklodopravy v PSK. Nasledovný bod prezentácie pojednáva 
o aktivitách v objeme 820 000 eur a návrhu navýšenia výdavkov. V minuloročnom rozpočte 
bola schválená alokácia na 320 000 eur. Navýšenie pomôže realizovaniu aktivít v objeme 
820 000 eur v tomto roku. Pri navrhnutí aktivít sa vychádzalo aj z histórie PSK. Výzva pre 
región podporila tému cyklodopravy už aj v roku 2019 a tiež to boli financie zo spoločného 
rozpočtu. Za rok 2019 to bola suma zhruba 780 000 eur. Nasledujúci rok Výzva pre región 
podporila cyklodopravu v objeme zhruba do 300 000 eur. V tomto roku sa budú realizovať 
doposiaľ schválené aktivity v objeme 320 000 eur. Je to koncepcia cykloturistických destinácií, 
pasport II. etapa. PSK sa rozhodol podporiť obce v južnej časti EuroVela pri príprave 
projektovej dokumentácie a taktiež prípravu projektovej dokumentácie pre záujmové 
prepojenie Vysokých Tatier a Slovenského raja s KSK. Návrh ďalších aktivít bol niekoľkokrát 
prerokovaný komisiou regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Je navrhovaná podpora 
projektovej prípravy výstavby cykloturistických trás pútnického významu, keďže PSK ešte 
stále implementuje projekt Svetlo z východu, ktorým chce rozvíjať pútnický turizmus. 
Momentálne je to úsek Levoča – Spišský Jeruzalem – Žehra. PSK chce podporiť projektovú 
prípravu pre výstavbu cyklotrás v okolí Domaše, ktoré sú aj v integrovanom projektovom 
balíčku pre nové programové obdobie a podporiť aj zvyšné obce s problémom projektovej 
dokumentácie, ktoré sa nachádzajú na EuroVele pod aktivitou č. 3. Aktivita č. 4 súvisí 
s majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov na danom vybranom úseku EuroVela. 
Poslednou aktivitou je skvalitnenie cykloturistických trás vyplývajúce z pasportu I. etapy. 
Prezentovaná mapa ukazuje aktuálne zobrazenie a stav EuroVela, keďže je to cyklodiaľnica. 
Zelenou farbou sú vyznačené už zrealizované úseky alebo úseky v realizácii. Oranžové a hlavne 
červené body sú obce, ktoré ešte nemajú projektovú dokumentáciu. PSK sa preto rozhodol 
podporiť tieto obce a pomôcť im s projektovou dokumentáciou. Snímky prezentácie zobrazujú 
smer cykloturistickej cesty súvisiacej s pútnickým turizmom Levoča – Spišský Jeruzalem – 
Žehra; úsek okolo Domaše, ktorý sa má podporiť v dĺžke 4,4 km; komplexné plánované aktivity 
na mape súvisiace s navýšením rozpočtu; kostrovú sieť, ktorú by chcel PSK naďalej rozvíjať; 
pasport, ktorého výsledky v okresoch Levoča, Sabinov, Prešov spomenula na minulom 
zasadnutí. V súčasnosti prebieha finálna časť verejného obstarávania na pasport v okresoch 
Vranov nad Topľou, Stropkov, Svidník a Bardejov. Ďalší pasport západných a východných 
okresov má byť realizovaný v roku 2022. 
Diskusia: 
Poslanec Benko je rád, že PSK sa venuje téme cyklodopravy a cykloturistiky, ktorá v dnešnej 
dobe napreduje a podporuje cykloturistické trasy v nemalých finančných objemoch. Spomenul 
Domašu, kde bude jedno krásne územie a ľudia si prídu na svoje. Poukázal na návrh uznesenia, 
kde v časti B ukladá zastupiteľstvo riaditeľovi Úradu PSK v termíne do 31. 12. 2022 
zabezpečenie pasportizácie cykloturistických trás. Bude to pasportizácia vlastne už pre nové 
zastupiteľstvo. Navrhol zmenu termínu na 30. 9. 2022. Myslí si, že riaditeľ nebude mať problém 
so zabezpečením pasportizácie pre súčasné zastupiteľstvo. Poslanec Jánošík zdôraznil 
prípravu pasportizácií, ale znova nevidí Sabinov, ktorý je kdesi na konci. Aj v tejto oblasti je  
deficit okresu Sabinov. Na stavebné povolenie je v okrese Sabinov pripravené mesto Sabinov 
a obce Lipany, Rožkovany, Červenica. Verí, že keď už budú prvé finančné prostriedky na 
realizáciu EuroVela, bude tam aj okres Sabinov. Poslanec Paľa sa chce k tejto téme vyjadriť 
aj ako člen komisie, ktorá tieto materiály preberala. Poďakoval V. Štupákovej a M. Gogovi za 
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ich prácu v teréne a prípravu predloženého materiálu, ktorý má dnes obrovský význam. Celá 
trasa EuroVela bola rozanalyzovaná a ukázalo sa, že budú potrebné ďalšie investície. Nesúhlasí 
s vyjadrením poslanca Benka, že v nemalých finančných objemoch sa pohybujú investície do 
cyklotrás. Je to málo peňazí na to, čo všetko ešte PSK čaká na dokončenie EuroVela, ktoré 
otvára priestor aj pre kostrovú sieť a  ďalšie napojenia obcí. Z jeho pohľadu to nie je dostatok 
investícií, ktoré by cyklotrasy potrebovali. Poďakoval riaditeľovi Úradu PSK a predsedovi 
PSK, že majú snahu uvažovať aj o tomto segmente cyklotrás, cykloturistiky a cyklodopravy, 
lebo navýšená suma v tomto roku vo výške 500 000 eur je naozaj vynikajúcou investíciou aj 
pre rozbeh Domaše a ukončenie prípravy EuroVela 11 smerom na Košice. Požiadal o to, aby 
koordinátori V. Štupáková a M. Goga neboli zaťažovaní vypisovaním rôznych výkazov, ale 
aby naozaj pracovali hlavne v teréne. Sú to naozaj špičkoví ľudia v teréne, tak nech tam pracujú, 
aby ich výkon bol viditeľný. Predložený materiál je v prevažnej miere ich zásluha 
a pasportizácia ide dobrým tempom. Podľa slov poslanca Hrabčáka ide o dobrú myšlienku. 
Suma vo výške 820 000 eur rozpočtovaná na tento rok je fajn. Upozornil na obec Žehra, ktorá 
sa asi nachádza v KSK. PSK bude vlastne vykupovať pozemky v rozpočtovanej hodnote 90 000 
eur pod budúcimi cyklotrasami. Spýtal sa, či zostanú v majetku kraja, alebo sa prevedú za 1 
euro do majetku miest a obcí v katastri, ktorým bude prechádzať daný úsek. Je to taký malý 
precedens. V okrese Sabinov naozaj celkom značne pokročila projektová príprava a v týchto 
materiáloch je región za Prešovom smerom na Košice. Tam asi bude celkom iná podpora 
financovania prípravy projektovej dokumentácie na územné konanie, stavebné povolenie 
a dokonca ešte aj výkup pozemkov. Podporovať áno, ale majetkovoprávne vysporiadanie 
a výkup pozemkov mu nie je celkom jasné. Keďže v materiáli to nie je uvedené, požiadal 
o odpoveď. PaedDr. Slivková, PhD., odpovedala, že tieto pripomienky boli témou viacerých 
debát. Úlohou PSK je spojazdniť EuroVelo. Ideálne by bolo, aby si každá obec vo svojom 
katastri riešila a manažovala časť svojej cyklotrasy samostatne, ale reálne to nie je možné. Ak 
chce PSK investovať do niektorých úsekov, musí ich vlastniť. Je to zatiaľ návrh. PSK rokuje aj 
so starostami obcí, ktorí privítali túto aktivitu s veľkou radosťou. Prebiehajú aj diskusie 
ohľadom údržby so SÚC PSK. Všetky otázky týkajúce sa tejto témy sú vo fáze diskusie 
a možno prípravy plánu, ako to bude v budúcnosti vyzerať s formou údržby. Predseda PSK 
Majerský doplnil, že obec Žehra je v KSK. Poslanec Kanuščák chce po všetkých diskusiách 
na zasadnutí komisie poďakovať, že sa začala viac zaoberať investíciou do Domaše, ale hlavne 
do EuroVela 11. Poukázal na to, že v materiáloch chýba okres Sabinov, lebo aktuálne sa rieši 
napojenie EuroVela smerom na Košice, čo je dôležité a potom smer z Lipian na Starú Ľubovňu. 
V okrese Sabinov sú naozaj diery, sú tam obce s chýbajúcimi úsekmi a s problémom 
vyvlastňovania pozemkov. Hlavne to je potrebné riešiť. EuroVelo nebude spĺňať svoj účel 
s chýbajúcimi úsekmi, aj keď budú urobené. Poďakoval V. Štupákovej a M. Gogovi. Treba ich 
oceniť, pretože do toho vkladajú aj svoj vlastný voľný čas a nielen to, za čo sú platení. Nesmie 
sa zabudnúť ani na spomínanú údržbu EuroVela. Predseda PSK Majerský je presvedčený 
o potrebe dobudovania vetvy Pečovská Nová Ves – Ľutina. Ide o významnú trasu pútnického 
turizmu a rekreácií. Je to tiež jedno nevyplnené miesto v rámci kraja. Podľa dostupných 
informácií je tam veľmi dobré nastavenie vysporiadania aj projektových dokumentácií a možno 
aj ďalších krokov. Poslanec Bieľak spomenul veľmi podrobnú diskusiu k tejto téme na 
zasadnutí komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Materiál je veľmi hodnotný a v 
podstate zodpovedá vyjadrenému názoru komisie. Skutočne treba oceniť, že PSK začína 
zohrávať úlohu investora nielen pri príprave a vysporiadaní, ale následne aj pri realizácii. Ešte 
dôležitejšia bude správa a údržba. Ak chce PSK investovať a má byť investorom, musí mať 
právny vzťah k pozemku a následne bude cyklotrasy budovať do svojho majetku, čiže budú 
majetkom PSK. Nie je dôvod potom niečo prevádzať na iných, skôr sa očakáva, že PSK bude 
spravovať a systém správy bude predmetom najbližších rokovaní. Musí byť nastavený nejaký 
model. Ocenil systémový prístup, ktorý sa začína nastavovať v príprave a budovaní cyklotrás, 
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skutočne je to cítiť a vidieť, aj keď ho treba ešte doladiť. Potrebné je systémovo nastaviť systém 
správy a údržby. Táto kľúčová vec by mala byť úlohou a predmetom najbližšieho rokovania 
komisie a následne zastupiteľstva. Určite bude potrebné systémové riešenie, čiže aj úseky dnes 
vo vlastníctve iných obcí a miest by mali tvoriť EuroVelo ako celok a tiež aj ďalšie úseky 
kostrovej siete ako napr. tatranský okruh, Poloniny, okolie Domaše. Možno by odporúčal na 
zváženie zriadenie nejakej špeciálnej pracovnej skupiny, lebo je to dosť špecifická a zložitá 
téma, ku ktorej by sa mali vyjadriť aj ľudia zvonku s príkladmi z praxe z okolitých území, 
možno aj mimo Slovenska. Pracovná skupina by predložila návrh komisii a následne 
zastupiteľstvu. Na jednej strane chváli, na druhej strane ho neteší nastavenie plánu obnovy, čo 
nie je vec PSK, ale štátu. V tomto smere je kritický. Vyčlenilo sa 100 mil. eur na cyklodopravu, 
ako to bolo medializované a nakoniec to je na cyklodopravu ale na dopravu mestských 
aglomerácií, teda nie na cyklotrasy. V prípade EuroVela by to mohol byť úsek týkajúci sa 
priamo Prešova a blízkeho okolia. V návrhu plánu obnovy predloženom do Bruselu nie sú 
cyklotrasy. Verí, že sa to podarí zmeniť. Ak nie, bude potrebné zabojovať z iných zdrojov 
v rámci budúcich európskych štrukturálnych fondov. Tieto zdroje asi PSK nebude môcť čerpať 
na cyklotrasy. V závere požiadal o zváženie nejakej platformy na nastavenie systémového 
riešenia údržby budúcich cyklotrás. Predseda PSK Majerský spomenul diskusiu v piatok na 
ministerstve, že cyklodoprava nezachráni okrajové regióny. PSK potrebuje mať cykloturistiku. 
V cyklodoprave je vysoký počet prepravených osôb napr. za prácou s vylúčením motorovej 
dopravy a cykloturistika je rekreácia, oddych atď. Poslanec Pčola uviedol, že aj keď v závere 
príspevku poslanca Bieľaka bola kritika, myslí si, že žijeme úžasnú dobu, kedy sa cyklistika 
skutočne dostáva na najvyššie stupienky a jednotlivé inštitúcie to riešia. Veľmi ho teší hlavne 
zodpovedný prístup PSK a jeho podpora zelenej infraštruktúry, ktorou spája jednotlivé svoje 
regióny. Na piedestáli návrhu je prepojenie EuroVela 11, ale je potrebné pochváliť, že PSK 
buduje cyklotrasy a pripravuje projektovú dokumentáciu pre trasy na území celého kraja napr. 
Domaša, cyklistické chodníky okolo Levoče. Ako poslanca za okres Poprad ho veľmi teší, že 
do kostrovej siete sa dostala trasa Poprad – Gánovce – Hozelec – Švábovce, ktorá môže krásne 
spojiť Slovenský raj. Takže všetkými desiatimi je za. Predseda PSK Majerský pripomenul 
navrhnutú zmenu uznesenia v termíne z 31. 12. 2022 na 30. 6. 2022. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
A. s c h v a ľ u j e 
A.1. návrh projektov a aktivít Prešovského samosprávneho kraja pre realizáciu Stratégie 
rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky v Prešovskom kraji pre rok 2021 v celkovej sume 
820 000 eur (zoznam týchto projektov a aktivít tvorí prílohu tohto uznesenia) 
A.2. návrh na zmenu rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja na rok 2021 formou 
navýšenia výdavkov na realizáciu projektov a aktivít v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky 
v celkovej výške 500 000 eur 
B.  u k l a d á  
riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť pasportizáciu cykloturistických trás okresov v územnej 
pôsobnosti PSK s návrhom riešení. 
Termín: 30. 6. 2022                                                   Zodpovedný: riaditeľ Úradu PSK  
 
Hlasovanie:                  za: 56  proti: 0  zdržalo sa: 0          nehlasovali: 3 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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Zoznam aktivít - Sumárna tabuľka financovania jednotlivých aktivít na rok 2021 
a financovanie aktivít k návrhu navýšenia rozpočtu 

 
 
 

P. č. 
Názov investičnej akcie/aktivít 
na rok 2021 (už schválených) 

Typ 
výdavku 

Suma  
v € 

Poznámka 
(realizácia aktivity) 

1. 
Koncepcia  cyklistických destinácií 

v Prešovskom kraji - Šariš 
a Levoča 

bežný 35 000 

Bude spracovaný koncepčný materiál vrátane akčného plánu 
cyklistickej destinácie postavený na princípe participácie, 
realizovateľnosti a konkurencieschopnosti. Prioritne bude 
zameraný na vyriešenie identifikovaných problémov na 
konkrétnych cyklotrasách, ako aj na návrhy nových opatrení pre 
skvalitnenie cyklistickej ponuky. Výstupom bude plán, na základe 
ktorého sa bude zmysluplne skvalitňovať cyklistická ponuka, ktorej 
kvalitu vieme garantovať a prezentovať. 

2. 
Pasportizácia cykloturistických 

trás v Prešovskom kraji rok 2021 
bežný 60 000 

Pôjde o oblasť Domaša (okresy Vranov nad Topľou, Stropkov a 
Svidník) a okres Bardejov. Rozsah definovaný podľa verejne 
dostupných cykloserverov predpokladá cca 1700 km 
cykloturistických trás – dvojnásobok oproti roku 2020.  
Výstupom budú podrobné informácie o aktuálnom a skutočnom 
stave cykloturistických trás, ktoré sa prezentujú na verejnosti ako 
legálne,  zjazdné,  funkčné a vyznačené v teréne. Posúdenie 
technických parametrov cyklotrás, kvality značenia a identifikácie 
problémových miest bude porovnávané podľa STN 018028 
Značenie cykloturistických trás, ako aj so „Stratégiou rozvoja 
cyklodopravy a cykloturistiky v PSK“ – hodnotiace kritériá. 
Záverečná správa bude tvoriť podklad pre finančný rozpočet 
cyklodestinácií. 

3. 
Informačné materiály 

o strategických a koncepčných 
dokumentoch 

bežný 10 000 

Kostrová sieť PSK, Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky 
v PSK, EuroVelo 11. Predmetom na spracovanie zadávanej zákazky 
bude poskytnutie tlačiarenských a príbuzných služieb na výrobu 
tlačovín pozostávajúcich z prípravy, návrhu a výroby tlačovín pre 
potreby objednávateľa PSK. 

4. 

Projektová príprava pre realizáciu 
ďalších úsekov EuroVelo 11 na 
trase Prešov - Košice (Haniska, 
Kendice, Drienovská Nová Ves, 
Ličartovce, Janovík, Bretejovce, 
Seniakovce) 

kapitálový 140 000 

Vypracovanie technických dokumentácií pre územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie. 

 

5. 

 
Projektová príprava pre 
cykloprepojenie  Vysokých Tatier 
a Slovenského raja (Poprad, 
Gánovce, Hozelec, Švábovce) 
 

kapitálový 60 000 

 

Vypracovanie technických dokumentácií pre územné rozhodnutie 
a stavebné povolenie. 

 
 

 

Celková suma pre začatú realizáciu uvedených cykloaktivít predstavuje čiastku 320 000 eur. 
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P. č. 
Názov investičnej akcie/aktivít 
k návrhu navýšenia rozpočtu  

Typ 
výdavku 

Suma  
v € 

Poznámka 
(realizácia aktivity) 

1. 

Projektová príprava pre výstavbu  
cykloturistickej trasy pútnického 
významu Levoča - Spišský 
Jeruzalem – Žehra 
 

 

kapitálový 150 000 

Projektová príprava cykloturistickej trasy pútnického významu 
Levoča - Spišský Jeruzalem – Žehra, projektová príprava pre 
realizáciu stavby a základnej cykloturistickej infraštruktúry v 
rozsahu cca 23 km.  Ide o realizáciu nasledovných okruhov aktivít 
v roku 2021: na trase Levoča, Spišský Hrhov, Klčov, Nemešany, 
Buglovce, Baldovce, Spišské Podhradie, Granč-Petrovce, Žehra (v 
rámci rekreačnej cyklistiky, ktorá pri turistickej činnosti využíva 
bicykel, malé rozhľadne, cykloturistické odpočívadlá, stojany s 
veľkoplošnými mapami, informačné panely, obrázkové 
cyklosmerovky, lavičky, stojany pre bicykle, stojany na odpad, 
nabíjacie stanice pre elektrobicykle, kamerový systém, na oboch 
stranách pri vstupe na územie SJ, na vlakovej stanici v meste 
Spišské Podhradie - zriadenie mobiliáru). 

2. 
Projektová príprava pre výstavbu 

cykloturistickej trasy okolo 
Domaše 

kapitálový 30 000 

Vypracovanie projektovej dokumentácie DUR/DSP pre úseky, 
ktoré zabezpečia prepojenie rekreačných centier na Domaši - 3 371 
m - modernizácia účelových komunikácií, 1 113 m nových 
cyklistických cestičiek. Celkom 4 484 m. Ide o tvorbu technických 
projektových dokumentácií pre nasledovné úseky: PD pre výstavbu 
trasy priehradný múr, Poľany, strediská Monika, Eva, až po hotel 
Zátoka. Štúdia uskutočniteľnosti pre celú Domašu - trasa Zátoka, 
Zajačia debra, Krym, Kelča - Turany, smer Stropkov, odbočka na 
Lomné, Bžany až po Valkov - Tíšava. Zo strediska Dobrá k 
priehradnému múru.  Realizácia aktivity je plánovaná na rok 2021. 
Aktivita je súčasťou rozsiahlejších aktivít v rámci integrovaného 
projektového balíka rozvoja cestovného ruchu na Hornom 
Zemplíne, ktorého realizáciu plánujeme v novom programovom 
období 2021 - 2027. 

3. 

EuroVelo 11 majetkovoprávne 
vysporiadanie pozemkov pre účely 
výstavby cyklotrasy na vybraných 

úsekoch 

kapitálový 90 000 

Investície určené na výkup pozemkov pre budovanie cyklotrás v 
nasledovných lokalitách:  obce Haniska, Kendice, Drienovská Nová 
Ves, Ličartovce, Janovík, Bretejovce, Seniakovce. Aktivita zahŕňa 
komunikáciu s majiteľmi pozemkov, administratívne a právne 
náležitosti a samotný výkup pozemkov. Predpokladaný termín 
začiatku výkupu pozemkov v priebehu prvého polroka roka 2022. 

4. 

EuroVelo 11 -  príprava 
projektovej  dokumentácie  pre 
zvyšné obce na severnom úseku 
spojená s majetkovoprávnym 

vysporiadaním pozemkov 

kapitálový 130 000 

Ide o tvorbu technickej projektovej dokumentácie pre  územné 
rozhodnutie a stavebné povolenie pre obce na severnom úseku 
EuroVelo 11 - obce ( Plavnica, Hromoš, Plaveč, Orlov). Aktivita 
bude realizovaná v priebehu rokov 2021 a 2022. 

5. 
 

Skvalitnenie vybraných 
cykloturistických trás 

bežný 100 000 

Realizácia opatrení pre skvalitnenie cykloturistickej infraštruktúry 
vo vybraných cyklistických destináciách v zmysle navrhnutých 
koncepčných riešení. Predpokladaný odhad 100 km 
cykloturistických trás vrátane ich vybavenosti (prístrešky pre 
cyklistov s vybavením pre servis bicykla, preznačenie existujúcich  
a navrhovaných nových cykloturistických trás, informačné tabule 
k cyklotrasám). Vybrané cyklistické destinácie budú známe po 
dodaní materiálu „Koncepcia cyklistických destinácií v Prešovskom 
kraji – Šariš a Levoča“ (mesiac jún 2021) v súlade s Akčným 
plánom. Realizácia aktivity bude prebiehať v roku 2021 a 2022. 

 
 

 
Celková suma pre realizáciu takto navrhovaných cykloaktivít predstavuje čiastku cca 500 000 eur. 
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K bodu 9 – Zámer vstupu do projektov z programových výziev 
2021 - IROP, INTERREG, ENI: Ing. Galajda, poverený vedením odboru 
dopravy Úradu PSK, informoval prítomných o výzve Ministerstva investícií, regionálneho 
rozvoja a informatizácie SR, ktorú plánuje v mesiaci máj s celkovou alokáciou 101 mil. eur. 
V rámci výzvy SÚC PSK projekčne pripravila 6 projektov. 5 predkladá v tomto materiáli. 
Všetky projekty si vyžadujú 5 %-né spolufinancovanie spolu v sume 1 475 000 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Spoločné hlasovanie o 5 návrhoch na uznesenie: 
1) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
A .  s ch vaľuj e   
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou 
II/538“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 500 000,00 eur, ktorého ciele sú 
v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 275 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

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

 
2) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
A .  s ch vaľuj e  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – 
Batizovský potok“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 6 200 000,00 eur, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 310 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
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3) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
A .  s ch vaľuj e  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý 
Smokovec“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 4 900 000,00 eur, ktorého 
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 245 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

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

 
4) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
A .  s ch vaľuj e   
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské 
Matliare“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 500 000,00 eur, ktorého ciele 
sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 275 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

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

 
5) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
A .  s ch vaľuj e   
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty III/3440 Solivarská ulica“ s predpokladaným rozpočtovým 
nákladom max. 7 400 000,00 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom 
PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
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3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 370 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

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

Hlasovanie:                  za: 52  proti: 0  zdržalo sa: 0          nehlasovalo: 6 
5 návrhov na uznesenie bolo schválených. 
 
 

K bodu 10 – Dofinancovanie projektov IROP z rozpočtu PSK na 
pokrytie nadlimitných výdavkov: Ing. Galajda, poverený vedením odboru 
dopravy Úradu PSK, uviedol, že v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu IROP  
2014 – 2020 je potrebné dofinancovať stále tabule pre uvedené projekty v celkovej výške 1 590 
eur.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.    
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
A .   s c h v a ľu j e   
A.1. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec“ 
z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 eur  
A.2. dofinancovanie projektu „Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575 
v úseku Malá Poľana - Medzilaborce“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov 
na stálu tabuľu vo výške 318,00 eur 
A.3. dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Klenov, 
zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na 
stálu tabuľu vo výške 318,00 eur 
A.4. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demjata, 
zlepšenie mobility v okrese Prešov“ z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na 
stálu tabuľu vo výške 318,00 eur 
A.5. dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/545 v úseku Janovce - Kľušov“ 
z rozpočtu PSK na pokrytie nadlimitných výdavkov na stálu tabuľu vo výške 318,00 eur. 
Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
K bodu 11 – Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK:  JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru správy majetku 
a investícií Úradu PSK, pripomenula schválenie zásad asi pred dvoma zasadnutiami  
zastupiteľstva. Medzičasom bola ukončená kontrola NKÚ a z výsledkov kontroly vyplynuli 
návrhy na prijatie opatrení, s ktorými boli poslanci oboznámení na poslednom zasadnutí. Na 
úseku správy majetku neboli konštatované porušenia zákona, napriek tomu NKÚ navrhol prijať 
ešte nejaké opatrenia na zvýšenie transparentnosti predajov najmä majetku PSK. Navrhol aspoň 
demonštratívne definovať prípady hodné osobitného zreteľa pri predajoch a prenájmoch. 
Navrhuje schváliť tieto prípady ako príklad. Vychádzalo sa z doterajších skúseností, kedy sa 
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najčastejšie používali ako argument. Buď ide o pozemok pod verejnoprospešnou stavbou, 
prevod priľahlého pozemku, prípadne zámenu majetku s mestom alebo obcou, podobne aj pri 
nájmoch. NKÚ odporúčal pri každom prevode majetku PSK obstarať znalecký posudok, 
realizovať predaje z dôvodu hodného osobitného zreteľa dvojkolovo, čiže na jednom zasadnutí 
zastupiteľstvo schváli zámer predaja nejakého majetku, následne sa tento zámer zverejní aspoň 
na 15 dní, došlé pripomienky by vysporiadala pravdepodobne komisia správy majetku a navrhla 
ich riešiť zastupiteľstvu na ďalšom zasadnutí a samotné schvaľovanie predaja by prebiehalo na 
ďalšom zasadnutí zastupiteľstva. Bude to znamenať predĺženie realizácie predajov približne o 2 
mesiace vzhľadom na frekvenciu konania zasadnutí. Ďalej je zvýraznená povinnosť Úradu PSK 
a správcu uplatniť úroky alebo poplatok z omeškania ako sankciu za neplnenie povinností 
zmluvnej strany PSK. Môže to byť peňažné aj nepeňažné plnenie, ak sú náklady súvisiace 
s vymáhaním tejto sankcie nižšie ako samotná výška sankcie. Na zasadnutí predsedov 
poslaneckých klubov bolo ešte navrhnuté zváženie bodu, že účtovné závierky alebo 
vysporiadanie hospodárskeho výsledku v obchodných spoločnostiach alebo u právnických osôb 
s majetkovou účasťou PSK musia byť predtým, než štatutárny zástupca PSK na valnom 
zhromaždení bude hlasovať o tomto vysporiadaní, schválené Zastupiteľstvom PSK. Toto 
ustanovenie ide nad rámec ustanovení Obchodného zákonníka, ktoré jasne hovoria, že o 
schvaľovaní účtovnej závierky v obchodných spoločnostiach rozhoduje valné zhromaždenie 
a zase zákon o samosprávnych krajoch hovorí, že zástupcom PSK vo valnom zhromaždení je 
jeho predseda. Preto navrhuje toto ustanovenie zo zásad vypustiť. 
Diskusia:   

Poslanec Šmilňák poznamenal, že NKÚ odporúča zastupiteľstvu niečo schváliť, ale nie je to 
záväzné. PSK upravuje svoje zásady čo najtransparentnejšie. Navrhol, aby o bode 4. v čl. 
I. zastupiteľstvo hlasovalo samostatne. Poslanecký návrh zaslal mailom. Osobne si nemyslí, že 
dvojkolové schvaľovanie prípadov hodných osobitného zreteľa je šťastným riešením. Týka sa 
to hlavne samospráv. Primátori a starostovia mu dajú za pravdu, že keď potrebujú vysporiadať 
pozemok pod cestou alebo chodníkom a zapojiť sa do nejakého projektu, dvojkolovosť im 
natiahne čas, kedy im VÚC schváli alebo neschváli tento zámer a majetok v prípade hodnom 
osobitného zreteľa. Môže ich to zdržať tak, že sa im nepodarí zrealizovať napr. projekt. Zostal 
by pri jednokolovom schvaľovaní. Zastupiteľstvo PSK má 62 poslancov. Všetko narábanie 
s majetkom prechádza príslušnými komisiami a je dosť času, vedomostí aj odbornosti na 
posúdenie, či je to prípad hodný osobitného zreteľa alebo nie. Dvojkolový proces úplne predĺži 
lehoty a zviaže ruky. Preto navrhol, aby sa o bode 4. hlasovalo osobitne. Osobne tento bod 
nepodporí, aj keď nie je starosta alebo primátor, ale vie si predstaviť, ako by im zviazal ruky, 
lehoty a nie je veľmi šťastný. Poslanec Hrabčák súhlasí s predrečníkom. Rozprávali o tom aj 
na zasadnutí komisie finančnej. Stanovisko NKÚ nie je pre zastupiteľstvo záväzné ale 
odporúčacie. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností predsa rozhodujú poslanci v počte 62. 
Nemyslí si, že by mal byť problém a nejaká omylnosť. Ak by to bolo rozhodnutie a svojvôľa 
jedného zamestnanca PSK, bolo by to iné. Tu rozhoduje poslanecký zbor. Slová poslanca 
Šmilňáka majú hlavu aj pätu a podporí jeho návrh. Poslankyňa Bednárová podporila návrh 
poslanca Šmilňáka. O tomto návrhu diskutovala aj komisia finančná. Uznesenie bolo síce 
schválené aj vrátane bodu 4., ale prebehla diskusia o tom, či by naozaj nebolo lepšie neschváliť 
bod 4., aby ostalo jednokolové schvaľovanie prípadov hodných osobitného zreteľa. Členovia 
komisie vtedy nevedeli, či to nebude pre úrad nejakým spôsobom prijateľné a dobré. Po 
debatách s riaditeľom úradu aj ďalšími poslancami predložil poslanec Šmilňák predmetný 
poslanecký návrh, za ktorý sa prihovára. 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Šmilňákom:  
- hlasovať zvlášť o bode 4. v čl. I Dodatku č. 1. 

Hlasovanie:                  za: 44  proti: 0  zdržalo sa: 11      nehlasovali: 4 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
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Návrh na uznesenie (bez bodu 4.): 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
s c h v a ľ u j e 
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja uvedený v prílohe tohto uznesenia. 
Hlasovanie:                  za: 54  proti: 0  zdržalo sa: 0      nehlasovalo: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Samostatné hlasovanie o bode 4. v čl. I Dodatku č.1: 
Hlasovanie:                  za: 2  proti: 9  zdržalo sa: 44      nehlasovali: 4 
Bod 4. v čl. I Dodatku č. 1 nebol schválený v predloženom znení. 
 
Predseda PSK Majerský v závere zhrnul, že schvaľovanie prevodov majetku ako prípadov 
hodných osobitného zreteľa bude naďalej jednokolové.  
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Príloha tohto uznesenia: 
 
 
 

DODATOK č. 1 
 

K ZÁSADÁM HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM  
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o 
samosprávnych krajoch“) s prihliadnutím na § 9 ods. 2 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o majetku“) schvaľuje Dodatok č. 1 k „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len „Dodatok č. 1“) v tomto znení: 

 
Článok I. 

 
1. § 10 ods. 6 písm. h) sa dopĺňa a znie: 

 
h)   o prevode nehnuteľného majetku spôsobom priameho predaja alebo pri prevode z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa rozhoduje zastupiteľstvo samosprávneho kraja a to prijatím 
uznesenia, ktoré konštatuje prebytočnosť nehnuteľného majetku samosprávneho kraja, spôsob 
naloženia s nehnuteľným majetkom, kúpnu cenu nehnuteľnosti, označenie kupujúceho,  
prípadne iné podmienky prevodu a pri prevode z dôvodu hodného osobitného zreteľa aj 
zdôvodnenie osobitného zreteľa, za ktorý sa bude považovať najmä: 

• prevod pozemku pod verejnoprospešnou stavbou, 
• prevod priľahlého pozemku, 
• zámena majetku vo vlastníctve miest a obcí na verejnoprospešný účel. 

 
2. V § 10 ods. 6 sa dopĺňa nové písm. k), ktoré znie:  

 
Na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci je vždy potrebný znalecký posudok 
vypracovaný súdnym znalcom z príslušného odboru, prípadne odborné stanovisko (odborné 
vyjadrenie) vypracované znalcom. Vypracovanie znaleckého posudku, odborného stanoviska 
alebo odborného vyjadrenia zabezpečuje PSK alebo správca na náklady nadobúdateľa v 
prípade, že tieto možno od neho, vzhľadom na hodnotu prevádzaného majetku, spravodlivo 
požadovať. 
 

3. § 11 ods. 6 písm. c) sa dopĺňa a znie: 
 
c)  nájom majetku samosprávneho kraja z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorom 
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. V prípade, že sa prípad 
hodný osobitného zreteľa uplatní pri nájme  majetku,  musí byť zdôvodnený a  uvedený 
v zmluve, ktorou sa majetok prenajíma. Nájom majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa  
vopred prerokuje a s uvedením dôvodu hodného osobitného zreteľa formou uznesenia odporučí 
komisia správy majetku, za ktorý sa bude považovať najmä: 
 
 



46 
 

• nájom pozemku pod verejnoprospešnou stavbou, 
• prenájom priľahlých pozemkov, 
• prenájom miest alebo obcí na verejnoprospešný účel. 

 
 
       4. v § 12 ods. 4 sa na konci dopĺňa veta, ktorá znie: 
 
ÚPSK a správca sú povinný uplatniť úroky z omeškania a poplatok z omeškania v prípadoch,  
v ktorých náklady na ich vymáhanie sú nižšie ako suma úroku alebo poplatku z omeškania, ak 
ďalej nie je uvedené inak. 
 

5. v § 15 ods. 6 sa vypúšťa písm. l). 
 

 
Článok II. 

 
Dodatok č. 1 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského 
samosprávneho kraja  bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 717/2021 dňa 3. mája 
2021 a nadobúda účinnosť dňom jeho schválenia. 

 
 
 

          V Prešove dňa 3. mája 2021 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

 

                                                                                                                               
PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                        predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 12A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:                                                                                                      
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru správy majetku a investícií Úradu PSK, 
predstavila prevod majetku PSK v katastrálnom území Sabinov v správe OA na ul. 
Kukučínovej v Sabinove. Ide o objekt, ktorý bol pôvodne v užívaní Sclerosiss multiplex, n. o. 
Je dlhodobo nevyužívaný v celom rozsahu. PSK ho nepotrebuje pre plnenie svojich úloh. 
Navrhuje jeho predaj v OVS za cenu určenú minimálne znaleckým posudkom vo výške 
2 028 946,98 eur. Z OVS je vylúčený pozemok, na ktorom sa nachádza futbalové ihrisko 
a spevnené plochy pre ihriská. Je to zhruba 1 ha pozemku na 2 parcelách, ktorých hodnota 
podľa znaleckého posudku je okolo 463 000 eur. V deň konania Rady PSK požiadalo o tieto 
parcely mesto Sabinov, aby mu boli prevedené za 1 euro na účel zachovania športovísk pre 
obyvateľov mesta Sabinov. Prebiehali dlhodobejšie rokovania ohľadom prevodu majetku na 
podnet poslaneckého návrhu poslanca Hrabčáka najprv o prevode objektu s pozemkami za 1 
euro. Hodnota pozemkov predstavuje približne 1,2 mil. eur a hodnota budovy tiež 1,2 mil. eur 
podľa znaleckého posudku. Pri tejto cene sa javil tento prevod ako neprimeraný. Následne 
mesto Sabinov ponúklo zámenou 2 svoje objekty, kde je sociálne zariadenie. Klientov by bolo 
nutné vysťahovať, zatiaľ nevedno kam. Hodnota týchto objektov je len cez 700 000 eur. 
Napokon poslednou požiadavkou mesta Sabinov bolo zachovanie športovísk a ich vylúčenie 
z predaja v OVS, ktoré je aj v predloženom materiáli. Predseda PSK Majerský dal do 
pozornosti poslanecký návrh poslankyne Heredošovej zaslaný všetkým poslancom. Je 
prihlásená do diskusie, čiže predstaví svoj poslanecký návrh. 
Diskusia:   

Poslanec Hrabčák už niekoľkokrát vystúpil k tejto problematike. Je rodený Sabinovčan, pozná 
miestne pomery a je absolventom tejto školy. Dňa 10. 12. 2020 v MsZ Sabinov prvýkrát 
predniesol problematiku vybudovania komplexu sociálnych služieb v OA, ktorá je aktuálne 
majetkom PSK. Dňa 11. 12. 2020 mesto Sabinov predložilo žiadosť o odkúpenie tohto majetku 
za 1 euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dňa 14. 12. 2020 o tejto problematike rokovalo 
Zastupiteľstvo PSK a následne pri ukončení zmluvy so Sclerosiss multiplex, n. o., vzišiel 
z tohto rokovania záväzok pre riaditeľa Úradu PSK schválený poslancami PSK, zvolať 
rokovanie na úrovni mesta Sabinov a PSK. Takéto rokovanie prebehlo v januári tohto roka na 
úrovni predsedu PSK a následne aj na úrovni primátora mesta Sabinov. Dňa 18. 3. 2021 mesto 
Sabinov schválilo investičný zámer vybudovania komplexu sociálnych služieb, čiže má záujem 
vybudovať komplex sociálnych služieb pre potreby občanov mesta a okresu Sabinov. Pokiaľ 
sú prítomní aspoň trochu empatickí voči starším ľuďom a problémom, ktoré ich trápia a berú 
do úvahy vôľu ľudu, tak sa k nim neobrátia chrbtom pri hlasovaní v tomto bode. Aktivity mesta 
Sabinov sa snažil podporiť aj získaním podpory všetkých starostov obcí okresu Sabinov. Všetci 
poslanci PSK dostali otvorený list, ktorého signatárom boli takmer všetci starostovia obcí 
a miest okresu Sabinov. Tento list podporilo 36 starostov a 2 primátori miest a obcí okresu, čo 
predstavuje 57 000 jeho obyvateľov. Spýtal sa, či to nie je dostatočná hybná sila na to, že treba 
naozaj začať robiť pre občanov okresu, aby poslanci naozaj počúvali svoje okresy, aby boli 
naozaj sociálne orientovaní a chceli pomôcť aj poslednej najmenšej dedinke vo svojom okrese. 
Predložený materiál momentálne hovorí o komerčnom predaji, ako keby mesto Sabinov ani 
neexistovalo v tejto celej hre. Má pocit, ako keby PSK nebral mesto Sabinov, najbližšie okresné 
mesto pri Prešove, ako partnera na rokovanie a už dávno o týchto veciach rozhodol. Požiadal 
réžiu o spustenie jeho prezentácie. Pripomenul, že tento rok PSK investuje do Strednej 
športovej školy v Poprade sumu 15,5 mil. eur. Zastupiteľstvo PSK schválilo investíciu do FTA, 
s. r. o., vo výške 7,3 mil. eur. Do SOŠ elektrotechnickej v Poprade – Matejovce pôjde 7,3 mil. 
eur, do SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove 7,4 mil. eur, na meštiansky dom v Levoči 5 mil. eur, do 
Knižnice P. O. Hviezdoslava 5 mil. eur. Ako poslanec Zastupiteľstva PSK za okres Sabinov 
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nespochybňuje potrebu týchto investícií, ale aj okres Sabinov má svoje potreby a veľmi hlasno 
zakričal do kraja, že táto investícia je pre neho prioritná. Podporujú ju takmer všetci starostovia 
a primátori obcí a miest okresu Sabinov a je to vôľa ľudu. Netreba sa obracať chrbtom k vôli 
ľudu, lebo mesto Sabinov potrebuje PSK ako veľkého partnera v takom úžasnom projekte ako 
je vybudovanie komplexu sociálnych služieb. Pokiaľ zastupiteľstvo teraz schváli predmetnú 
OVS, tak ukáže všetkým v okrese Sabinov, že nejde o občanov, ale možno o iné záujmy, 
nebude konkretizovať aké. Je to ukážka toho, ako by mala prebiehať podpora nejakého 
investičného zámeru. Mesto Sabinov má naozaj schválený tento investičný zámer, ktorý má na 
úrovni mesta podporu primátora, ktorý uznesenie podpísal a 14 z 15 poslancov MsZ 
v Sabinove. To je skutočná potreba mesta Sabinov. Potrebujeme opravovať cesty aj mosty, ale 
je potrebné podporiť aj vznik centra sociálnych služieb, pretože okres Sabinov to žiada, žiadajú 
to všetci starostovia okresu. Požiadal o vypočutie tohto hlasu a neschválenie spôsobu tohto 
predaja, lebo tým sa spustí lavína, ktorá sa nebude dať zastaviť. Netreba dovoliť, aby súkromná 
loby prevažovala nad zdravým rozumom a prosociálnym cítením vedenia PSK. Predseda PSK 
Majerský by sa v jednej veci ohradil a to minimálne v tom, že nevie, o akú súkromnú loby ide. 
Predseda PSK, tak ako aj poslanci, je zodpovedný za hospodárne efektívne narábanie 
s majetkom VÚC. Tak isto je zodpovedný aj primátor mesta Sabinov a starostovia obcí. Čo 
keby teraz navrhol, aby mesto Sabinov dalo PSK 5 ha pôdy vo vlastníctve mesta za 1 euro? 
Nech by to akýmkoľvek slušným, serióznym, humánnym spôsobom opísal, nevie, či by to bolo 
hospodárne a efektívne. JUDr. Budziňáková, MBA, podala informáciu, že z otvoreného listu 
doručeného poslancom Hrabčákom stiahol svoj podpis k dnešnému dňu starosta Uzovského 
Šalgova, starosta Ražnian, starostka Vyšného Slavkova. Nevie o investícii do meštianskeho 
domu vo výške 5 mil. eur, o ktorej hovoril poslanec Hrabčák. PSK previedol v roku 2017 
nehnuteľný majetok v blízkosti pozemkov prevádzaných teraz. Na pozemkoch je areál 
sociálneho zariadenia prevádzkovaného PSK v Sabinove s asi 100 lôžkami. Za ním sa 
nachádzajú pozemky o výmere 6 ha, ktoré PSK previedol mestu Sabinov v roku 2017 za 1 euro. 
Tieto pozemky môžu mať dnes pri hrubom odhade hodnotu do 3 mil. eur. Dostalo ich mesto 
Sabinov v roku 2017 od PSK za 1 euro s tým, že tam vybuduje inžinierske siete pre bytovú 
výstavbu. Nevie, či tento záväzok mesto Sabinov splnilo a či má finančné prostriedky na 
splnenie tohto záväzku, keď sa vlastne dožaduje ďalšieho majetku PSK. Aj poslanci MsZ 
v Sabinove otvorene povedali, že mesto Sabinov nemá finančné prostriedky na rekonštrukciu 
objektu po Sclerosiss multiplex, n. o., za účelom sociálneho zariadenia. Predajom sa môže 
vytvoriť predpoklad na zriadenie sociálneho zariadenia v čo najkratšom čase aj zo súkromných 
prostriedkov a PSK nemá možnosť niekomu zakázať alebo prikázať, aby sa uchádzal o kúpu 
tohto majetku v OVS. Ďalším prevodom z majetku PSK bola polyfunkčná hala so 
spoluvlastníckym podielom, ktorú PSK previedol mestu Sabinov za 1 euro aj združenie 
finančných prostriedkov na výstavbu futbalového štadióna vo výške 30 000 eur asi v roku 2017. 
Na dnešnom zasadnutí už bolo viackrát povedané, že PSK zanedbáva investície do okresu 
Sabinov, čo ju trochu mrzí. Poslanec Šmilňák ocenil sympatickú snahu poslanca Hrabčáka 
pomôcť hlavne seniorom v Sabinove, ale nepozdáva sa mu keď povie: „Pokiaľ ste aspoň trošku 
empatickí, neobrátite sa k starším občanom chrbtom.“ Určite sa PSK ani poslanci neobrátia 
k Sabinovčanom chrbtom. Pre zastupiteľstvo platia zásady, teda hospodárne, efektívne, účelne. 
Musí tu jasne zaznieť, že nejde o majetok mesta Sabinov, ale o majetok PSK. Upozornil na 
osobitný zreteľ, ktorý má presné kritériá. Z jeho pohľadu akokoľvek sympatický návrh poslanca 
Hrabčáka nenaplní osobitný zreteľ. Upozornil na to, že mesto Sabinov má svoj vlastný 
rozpočet, prostriedky a možnosti robiť vlastnú sociálnu politiku. Vzhľadom na to, že v tejto 
oblasti pôsobia aj iné organizácie napr. cirkevné, neziskové aj VÚC, inštitút osobitného zreteľa 
nedáva význam vzhľadom na efektívne a hospodárne. V tomto prípade by asi bol porušený 
zákon do úvahy pripadá OVS. Poslanec Hrabčák doplnil predrečníkov, že mesto Sabinov 
dostalo IBV Orkucany do majetku a momentálne má právoplatné územné rozhodnutie. Do pol 
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roka bude mať vydané aj stavebné rozhodnutie. Plán vytvorenia IBV Orkucany v lokalite, kde 
sa nachádza aj OA a DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, mesto Sabinov napĺňa, ale je to 
finančne a hlavne časovo náročné. Iba poslanci majú právo rozhodnúť o tom, čo je alebo nie je 
osobitný zreteľ a nie je to právne napadnuteľné, čiže je to právne platné a nie je to možné 
napadnúť. Starí občania si nevedia sami pomôcť. Ak samospráva nevytvorí vhodné podmienky 
pre život starších v okrese Sabinov, tak je to jej základné zlyhanie. JUDr. Budziňáková, MBA, 
sa vyjadrila k prípadom hodným osobitného zreteľa. Treba rozlišovať spôsob prevodu a cenu. 
Podľa jej názoru je prípad hodný osobitného zreteľa v zákone vo vzťahu k spôsobu, čiže kedy 
nepoužije subjekt verejnej správy OVS, ale postupuje prípadom hodným osobitného zreteľa. 
Ten predaj nemusí byť vždy za 1 euro. Je to kompetencia poslancov, ale takýto prevod je 
napadnuteľný na súde do jedného roka. Existujú rozsudky súdu, ktoré zrušili rozhodnutia 
mestských zastupiteľstiev pri takto realizovaných prevodoch. Pokiaľ poslanec Hrabčák vie, 
existuje judikát najvyššieho súdu, ktorý hovorí o tom, že osobitný zreteľ schválený obecným a 
mestským zastupiteľstvom alebo zastupiteľstvom samosprávneho kraja nie je právne 
napadnuteľný. Treba si uvedomiť, že žiadateľom je predsa okresné mesto, teda samospráva. 
Pokiaľ sa tento majetok posunie z úrovne kraja do úrovne mesta, kraj predsa o nič nepríde. 
Zhodnotí majetok mesta Sabinov a ten je predsa v PSK. Majetok kraja pozostáva predsa 
z bohatstva miest a obcí nachádzajúcich sa v danom kraji. Preto treba zvýrazniť samotnú 
podstatu žiadateľa. Žiada predsa verejná správa. Predseda PSK Majerský dodal, že PSK by 
prišiel „iba o 2 mil. eur“. Iba dáva do úvodzoviek. Poslanec Vook si myslí, že otvorený list má 
nejakú výpovednú hodnotu, lebo sú tam podpísaní starostovia. Zo stiahnutia podpisov 
niektorých starostov vyplýva, či majú vôbec vlastný názor. Na zváženie je aj skutočnosť, že zo 
4 krajských poslancov za okres Sabinov podpísali 3. Nepozná dôvod, prečo nepodpísala 
poslankyňa Heredošová. Z poslancov MsZ v Sabinove podpísali všetci okrem jedného. Možno 
by mala prebehnúť väčšia rozprava medzi okresom Sabinov a samotným VÚC, aby sa dali veci 
dokopy. Je tu výpovedná hodnota otvoreného listu, lebo starostovia nesúhlasia s tým, čo sa deje. 
Poslanec Hopta sa tvrdo ohradzuje voči tomu, aby poslancov PSK niekto staval do pozície, že 
keď nebudú hlasovať za, sú proti starším občanom v okrese Sabinov. Ak tento návrh prevodu 
prejde v hodnote 1 eura, všetci poslanci PSK budú môcť žiadať o nejaké objekty PSK v hodnote 
napr. 2 mil. eur, aby boli odovzdané do majetku mesta za 1 euro. Môžu to byť pozemky, nejaké 
prebytočné budovy, ktoré by sa nepredávali, ale jednoducho prešli do majetku mesta. Jeden 
z princípov poslancov PSK hovorí, že poslanci samosprávneho kraja majú dbať o hospodárne 
nakladanie s majetkom PSK. Potom by zastupiteľstvo malo prijať nejaké uznesenie, ktorým sa 
schváli rozdávanie prebytočného majetku mestám a obciam PSK za 1 euro. Aby sa nestalo to, 
že PSK niekomu za 1 euro dá a niekomu bude chcieť predať. Je proti vydávaniu podpisu 
starostu alebo primátora v otvorenom liste za súhlas všetkých obyvateľov obce alebo mesta. 
Keď list podpíše starosta, tak s tým súhlasí starosta. Poslanec Kanuščák tiež podpísal 
dokument rozoslaný poslancom Hrabčákom ale s tým, že prebiehali určité diskusie a chcel, aby 
sa o tom rozprávalo, nie ako u ďalších stiahnutých bodoch programu, o ktorých sa 
nediskutovalo. Chcel, aby zastupiteľstvo k niečomu došlo. Poslancovi Hrabčákovi tiež povedal 
určité pripomienky, ktoré uvedie v ďalšom vstupe. Určite nie je proti budovaniu DSS, ktoré je 
potrebné nielen v okrese Sabinov, ale vo všetkých okresoch PSK. Treba zvážiť v akých 
priestoroch, čo je výhodnejšie nielen pre mesto Sabinov, ale pre všetky okresy, kde sa bude 
budovať. Aj výzvy budú skôr na budovanie nových zariadení než na opravu starých. Mesto 
Sabinov po žiadosti o odkúpenie tejto budovy podalo aj ďalšie žiadosti o priestor na športoviská 
a s tým vlastne súhlasil. To bol cieľ všetkých diskusií a všetkých jeho pripomienok. Poslanec 
Gašper pripomenul, že predkladateľka materiálu priblížila proces rokovania s mestom 
Sabinov. Ak správne postrehol, s mestom Sabinov PSK vôbec nerokoval o tom, aby mesto 
kúpilo tento objekt ako prípad hodný osobitného zreteľa, ale za úradný odhad. Bolo uvedené 
len za 1 euro. Možno by bolo dobré odložiť dnešné rozhodnutie a rokovať s mestom Sabinov o 
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kúpe ako prípade hodnom osobitného zreteľa za odhadovanú cenu. Ak áno, potom nech tam 
zriadia sociálne zariadenie. Je to jeho názor. JUDr. Budziňáková, MBA, dodala, že na 
rokovaní u predsedu PSK za účasti primátora mesta Sabinov, poslancov aj riaditeľa úradu tento 
návrh zo strany PSK padol ako prvý. Bol by to úplne ukážkový osobitný zreteľ. PSK by 
nepoužil súťaž, ale osobitný zreteľ by spočíval v tom, že záujem má samospráva a prevod bude 
vo výške znaleckého posudku. Poslankyňa Heredošová si nemyslí, že nie je sociálne cítiaci 
človek. Ak by aj zastupiteľstvo schválilo tento prevod majetku OVS, nemôže sa stať zbraňou 
proti poslancom a dávať ich nejakým spôsobom do meradla, že sú to ľudia, ktorí sú proti 
skvalitneniu sociálnych služieb v meste Sabinov, prípadne v okrese Sabinov a na území PSK. 
Tiež bola hlboko zainteresovaná do riešenia jednotlivých krokov tejto situácie už od decembra 
s tým, že podporila zvolanie stretnutia Úradom PSK s primátorom mesta, poslancami za okres 
Sabinov a zástupcami PSK. Zúčastnila sa rokovaní, ale zo situácie a z rôznych ďalších 
argumentov vyplynulo vyjadrenie mesta, že momentálne na to vlastné zdroje nemá. Ak by sa 
aj stalo, že budova bude cez prípad hodný osobitného zreteľa darovaná alebo posunutá mestu 
Sabinov, bude sa musieť uchádzať o dotáciu z eurofondov alebo zobrať nejaký úver, aj keď 
nechápe, ako by sa s tým mesto vysporiadalo, lebo má obrovský finančný investičný dlh voči 
svojim inštitúciám, budovám a organizáciám. Nie je kompetentná to riešiť, lebo nie je 
poslankyňou MsZ v Sabinove. Z celej situácie vyplynuli ešte ďalšie kroky. Spolu s poslancom 
Kanuščákom zisťovali situáciu v prípade zverejnených nových výziev na zriadenie prípadne 
obnovu sociálnych zariadení. Dostali odpoveď, že národnou snahou SR vyplývajúcou z politiky 
EÚ je práveže deinštitucionalizácia sociálnych služieb, čiže ide o podporu v značnej miere 
menších zariadení do 40 ľudí a kvóta sa bude znižovať. Preto je to obrovské sústo pre mesto 
Sabinov, celá tá budova je pomerne dosť veľká na to, aby mohla byť určená pre 40 ľudí. 
Poslanec Hrabčák spomínal komplex sociálnych služieb. Teraz ide o skvalitnenie a rozšírenie 
kapacity existujúceho Centra sociálnych služieb v Sabinove. Ak by sa mesto rozhodlo ísť do 
takejto veľkej investície a plnenia veľkej vízie, dovolí si povedať, že je to proces dlhý niekoľko 
rokov a nevie, či by sa mu táto vízia podarila naplniť. S primátorom niekoľkokrát rozprávala 
o tom, či je to jediné riešenie skvalitnenia sociálnych služieb v meste Sabinov. Bolo jej 
povedané, že nie. Mesto Sabinov má ešte ďalšie možno tri verzie. Ak vlastne OA pôjde do 
OVS, mesto chce nájsť aj iný spôsob vybudovania centra prípadne skvalitnenia služieb 
terajšieho Centra sociálnych služieb v Sabinove. Ešte raz podotkla, že je sociálne cítiaci človek, 
plne si uvedomuje potrebu skvalitnenia sociálnych služieb, dokonca osobne bola odkázaná na 
umiestnenie svojich blízkych do sociálnych zariadení. Vie, ako to funguje v Sabinove alebo 
v Lipanoch, preto ju nemôže niekto nejakým spôsobom konfrontovať, že kašle na seniorov, 
ktorí potrebujú sociálnu pomoc a nedostalo sa to takto vysvetlené na verejnosť. Aj vplyvom 
početných rokovaní nemôže súhlasiť s tým, že sa nevenovala dostatočná pozornosť rokovaniam 
zo strany mesta Sabinov. Prebehlo niekoľko formálnych aj neformálnych stretnutí, sám 
primátor to potvrdil. Takže bol priestor na vydiskutovanie týchto vecí. Pridala poďakovanie za 
seba aj mnohých Sabinovčanov, že je vôbec vôľa zo strany PSK odčleniť pozemok z tohto 
areálu a investovať do neho. S predsedom PSK rozprávali o tom, že po schválení 
Zastupiteľstvom PSK chce PSK zachovať športoviská, ktoré budú otvorené pre verejnosť 
a nielen pre Sabinovčanov, ale aj okolité obce. Poďakovala za túto podporu a verí, že to prinesie 
veľký úžitok pre Sabinov aj okolité obce, prípadne pre návštevníkov mesta. Viac sa vyjadrí pri 
svojom poslaneckom návrhu v bode rôzne. Poslanec Hrabčák je 11 rokov poslancom MsZ 
v Sabinove a je spolutvorcom stratégie rozvoja mesta. Toto je jedna z oblastí, ktorej sa chce 
mesto venovať pri rozvoji sociálnych služieb v meste Sabinov. Ako jediný v Zastupiteľstve 
PSK je zároveň aj poslancom MsZ v Sabinove. Preto môže povedať len oficiálne schválené 
veci mesta. Mesto Sabinov má schválený investičný zámer so širokou masívnou podporou 
poslancov MsZ v Sabinove, ktorú vyjadrili aj v otvorenom liste. Nie je to aktivita jedného 
poslanca, je to niečo, čo masívne podporuje poslanecký zbor mesta. Uznesenie podpísal 
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primátor mesta, ktorý na oficiálnom rokovaní s PSK deklaroval žiadosť a snahu získať tento 
majetok do vlastníctva mesta Sabinov. Predseda PSK Majerský má iné informácie a rokoval 
aj s primátorom mesta Sabinov. Poslanec Šmilňák dodal, že existujú ďalšie zariadenia a obce, 
ktoré dopĺňajú systém sociálneho zabezpečenia pre seniorov, napr. zámer v obci Brezovica. 
Keďže je OVS otvorená pre rôzne subjekty a takéto zariadenia môžu tvoriť aj cirkvi, neziskové 
organizácie, mestá aj VÚC, nebolo by celkom férové, aby jeden subjekt dostal za 1 euro 
majetok, kde niečo postaví a iné subjekty ho musia kúpiť komerčne. Potom by OVS nebola 
celkom spravodlivá a v konečnom dôsledku by seniori nedostali takú starostlivosť, akú by mali. 
Aj preto treba veľmi zvážiť, čo je to prípad hodný osobitného zreteľa alebo nie. Poďakoval 
poslankyni Heredošovej. Podľa slov poslanca Hrabčáka mesto Sabinov nemá takú 
ekonomickú silu na to, aby dokázalo na zelenej lúke vybudovať nové centrum sociálnych 
služieb. To je fakt. Chce ho získať za 1 euro od svojho veľkého partnera PSK a zrevitalizovať 
z eurofondov a výziev, ktoré v budúcnosti vyjdú. Mesto nemá problém sa účelovo zaviazať vo 
veci využitia tohto majetku a účel dodržať v časovej lehote, aby poslanci PSK nemali pocit, že 
ich chce mesto Sabinov obabrať. Stále treba rozlišovať, že mesto Sabinov je samospráva 
a verejná sféra. Chce vytvoriť centrum sociálnych služieb ako verejný poskytovateľ, pretože 
náklady na umiestnenie seniora do verejného zariadenia sú ďaleko nižšie ako v súkromnom. 
Treba pochopiť, že dôchodcovia nemajú ani dôchodok na to, aby išli do súkromného zariadenia. 
Poslanec Kanuščák uviedol, že nikto z poslancov okresu Sabinov ani z iných okresov nie je 
proti budovaniu DSS s tvorbou ďalších miest, lebo v budúcnosti budú potrebné všade nielen 
v okrese Sabinov. Téme DSS venuje osobne veľa času. Navštevuje so zhodnotiteľmi sociálne 
zariadenia v pôsobnosti PSK aj súkromné, zúčastnil sa stretnutí na pôde VÚC ohľadom 
deinštitucionalizácie, rozprával s ľuďmi pôsobiacimi v Európskom parlamente, teda vie 
o nastavení budúcich výziev. Verí, že prioritne budú nastavené na budovanie nových budov. 
Hovorí sa tu o oprave a že mesto Sabinov bude žiadať o eurofondy na budúce výzvy. Také 
výzvy nie sú a nebudú, skôr sú na budovanie nových. S primátorom sa rozprávali, že budú 
skúšať a hľadať pozemok možno výmenou s cirkvou a v tom by ho plne podporoval. Možno 
vie v tejto veci v budúcnosti pomôcť. Má skúsenosti z opráv sociálnych zariadení a spomenul 
sociálne zariadenie v Brezovičke, kde pre umiestnenie dvoch postelí v izbe musel riaditeľ 
osekávať omietku v niektorých izbách, aby sa zväčšili a spĺňali účel na 2 postele. Aj v charite 
v Lipanoch prerábajú izby a bojujú s centimetrami vzhľadom na nastavenie podmienok. 
Opravovať starú budovu na DSS pri súčasných podmienkach bola jeho pripomienka, ktorú 
povedal aj poslancovi Hrabčákovi a otvorene to hovorí aj v Zastupiteľstve PSK. Podpisom 
otvoreného listu chcel, aby táto diskusia vznikla a celý tento pozemok aj s budovou sa nepredal 
investorovi. Môže sa nájsť nejaký súkromný investor, ktorý tam vybuduje DSS, na to má silu 
MsZ v Sabinove, aby určilo územným konaním, čo tam chce mať a schváliť zámer. Ak naozaj 
tam chce vybudovať DSS a súkromný investor do toho investuje svoje peniaze, osobne by to 
privítal aj za inú komerčnú cenu, vždy je to rýchlejšie a lepšie riešenie. Ale treba nájsť riešenia 
aj na budovanie nejakých mestských zariadení, ale to už cez budúce výzvy, ktoré budú 
vyhlásené určite skôr. Bude hlasovať za tento dokument. S primátorom mesta rozprával, že si 
to mesto vie územným konaním upraviť. Mesto Sabinov po spomínanej žiadosti podávalo aj 
ďalšiu žiadosť, ktorá neguje tú prvú, v ktorej vlastne žiada pozemok na športoviská, rôzne 
súťaže, kultúrne podujatia. Bola by veľká škoda, keby tento pozemok získal nejaký súkromný 
investor. Predseda PSK Majerský poďakoval poslancovi Kanuščákovi za poslednú 
informáciu. To je presne to, čo chce mesto Sabinov a čo zadefinovalo v žiadosti ohľadom 
športoviska. Poslanec Hrabčák chce povedať jednu zásadnú pravdu. Primátor sám nie je 
mesto. Podľa zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 je mesto primátor, viceprimátor 
a poslanci. Poslanci svojim hlasovaním schválili uznesenie o investičnom zámere vybudovania 
komplexu sociálnych služieb a uznesenie podpísal primátor. Viac k tomu nemá čo dodať. Za 
to, čo urobil primátor bez vedomia MsZ v Sabinove, sa bude zodpovedať poslancom MsZ 
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možno už na nejakom mimoriadnom rokovaní. Primátor svojvoľne znegoval prvú žiadosť 
napísaním druhej žiadosti, o ktorej poslanci nevedeli. Dokonca to urobil po podpise otvoreného 
listu. Najprv podpísal otvorený list, ktorým žiada o odpredaj tohto majetku za 1 euro a potom 
poslal nejakú žiadosť VÚC, o ktorej poslanci MsZ v Sabinove nevedeli. Zákulisné veci nebude 
ďalej komentovať. Poslanec Gašper je poslancovi Kanuščákovi vďačný za predloženie 
argumentov o osekávaní omietky a nových sociálnych zariadeniach. Je zvedavý, ako bude 
hlasovať on a ďalší poslanci pri hlasovaní o rekonštrukcii zariadenia spomínanej na minulom 
zasadnutí zastupiteľstva aj na komisii sociálnej. PSK chce jeden svoj nefunkčný internát 
strednej školy prerobiť na sociálne zariadenia, dokonca dve, aby boli do 40 ľudí, za cenu, ktorá 
je pomaly vyššia než vybudovanie nových zariadení. Poslanec Dupkala reagoval na slová 
poslanca Kanuščáka. Bol 4 roky predsedom komisie sociálnej pri MsZ v Prešove. Je mu trochu 
ľúto, keď niekto verejne povie, že je mu jedno, že to bude viac stáť u súkromníka ako 
u štátneho, lebo to bude rýchlejšie. Je to veľmi nešťastne zvolená formulácia. Poslanci vedia, 
v akom kraji žijú, z koho peňazí majú mesačné odmeny a aká je minimálna mzda v tomto kraji. 
Nemôže im byť jedno, koľko zaplatia seniori alebo ich deti. Podľa slov predsedu PSK 
Majerský ide o niečo iné. Tu nie je jedno, koľko zaplatia, ale ide o to, či budú mať kde ísť. Je 
skalopevne presvedčený, že keď to teraz poputuje do rúk mesta Sabinov za 1 euro, tak to nebude 
vybudované, lebo to nebude mať byť z čoho vybudované. To je alfa a omega celej záležitosti. 
Poslanec Jánošík ako poslanec za okres Sabinov plne podporuje poslanca Hrabčáka. Bojuje za 
mesto Sabinov, netreba mu to mať za zlé. V minulosti malo zastupiteľstvo poslancov, ktorí 
veľmi tvrdo bojovali za svoje východnejšie okresy a vedeli si veci vybojovať. Poslanec Hrabčák 
je rázny Sabinovčan, netreba mu to vyčítať. Je rád, že konečne sa dnes v zastupiteľstve hovorí 
viac o okrese Sabinov. Ale bol by nerád, keby až priveľa, lebo si znepriatelí poslancov ďalších 
okresov. Práve preto dnes chcel stiahnuť tento bod z rokovania. Je to vážny materiál a niektoré 
veci nie sú ešte prerokované. Ak by sa ešte raz stretli 4 poslanci za okres Sabinov, primátor 
Sabinova, predseda PSK, dnes by sa už možno všetci vyvarovali sporných vecí. Požiadal buď 
o ukončenie diskusie, alebo hlasovať či o tomto bode. Bude rešpektovať rozhodnutie 
poslancov, tak tomu bolo aj v minulosti. Dnes to nevedie k jednoznačnému a jednohlasnému 
rozhodnutiu. Požiadal predsedu PSK o oslovenie poslancov s následným rozriešením tejto 
situácie, bude to rešpektovať. Poslanec Hrabčák poznamenal k riadeniu schôdze, že mal dve 
faktické poznámky ku každému predrečníkovi. Požiadal poslancov PSK, aby nezahlasovali za 
tento materiál a dali mestu Sabinov šancu zhmotniť jednu úžasnú myšlienku v podobe 
komplexu sociálnych služieb v meste. Mesto Sabinov má CSS, ale kapacitne aj kvalitatívne 
nedostačujúce. Nie je možné rozšíriť jeho kapacity. Požiadal poslancov, aby neschválili tento 
materiál a neposunuli ho do súkromnej sféry, ale nechali ho vo verejnej sfére. Predsa mesto 
Sabinov je verejným partnerom a žiadateľom, nie súkromná sféra. Nie je to to isté dať  
s osobitným zreteľom niekomu zo súkromnej sféry do osobného vlastníctva, alebo to nechať 
vo verejnej sfére. Samotná škola OA je bývalým internátom a preto prerobenie a dispozičné 
riešenie stavby je vo vnútri veľmi vhodné na prebudovanie na centrum sociálnych služieb pre 
okres Sabinov. Prejav vôle starostov je veľmi závažná vec, lebo sú autoritami vo svojich 
lokalitách, kde pôsobia. Azda poslanec Hopta nechce spochybniť význam starostu vo svojom 
katastri. Starostovia sú priamo volení ľudia s priamym mandátom od obyvateľov svojej obce. 
Teraz zastupiteľstvo rozhoduje o predaji majetku kraja v okrese Sabinov. Vyjadrujú sa k nemu 
poslanci okresov Svidník, Stropkov, Humenné. Požiadal ich, aby boli viac empatickí voči mestu 
Sabinov, ktoré to bez veľkého partnera PSK nevie samé zvládnuť na zelenej lúke ani s výzvou. 
Tie sa časom budú meniť, lebo príde nová vláda, nové ambície, nové vízie. PSK vie predsa 
podpísať takú kúpnopredajnú zmluvu, že v prípade nenaplnenia účelu mu mesto Sabinov vráti  
majetok späť do majetku kraja. Ďalším bodom rokovania bude pozemok v obci Miková, ktorá 
po 15 rokoch vracia majetok PSK a nič sa nedeje. Ak mesto Sabinov nenaplní účel, ku ktorému 
sa zaviaže v predaji s osobitným zreteľom z majetku kraja do majetku mesta, tak tento areál po 



53 
 

určitej dobe vráti, alebo požiada o zmenu účelu. Tá môže byť schválená iba presne takým istým 
spôsobom ako samotný predaj. To znamená uznesením Zastupiteľstva PSK. Teda sú tu 
ochranné mechanizmy, ktoré dokážu ochrániť tento majetok pred prípadným zneužitím niekedy 
v budúcnosti, pokiaľ by nedošlo k naplneniu pôvodného účelu. Mesto Sabinov má ambíciu byť 
verejným poskytovateľom sociálnych služieb pre všetkých občanov. V Sabinove je neverejný 
poskytovateľ, ale náklad na umiestnenie jedného seniora je taký vysoký, že dôchodcovia si 
nevedia zaplatiť to, aby sa tam dostali. Seniori okresu Sabinov sú rozmiestnení v celok kraji, 
lebo ubytovacie kapacity nie sú voľné a doslova sa čaká na úmrtie, aby sa tam mohol posunúť 
ďalší čakateľ, ktorý sa niekedy nedožije umiestnenia. Je poslancom MsZ v Sabinove 
a nositeľom úžasnej skvelej myšlienky budovania komplexu sociálnych služieb v meste 
Sabinov, ktorú podporuje MsZ v Sabinove. Našiel podporu v meste a teraz sa v zastupiteľstve 
snaží získať podporu poslancov. Každý okres môže prísť s takýmto návrhom a zastupiteľstvo 
sa ním bude zaoberať. Nevzniká tu žiaden precedens, že PSK dá mestu Sabinov a potom musí 
dať každému. Každý okres má svoje požiadavky, potreby, príležitosti. Pokiaľ niekto z iného 
okresu napr. Humenné príde s nejakým návrhom za 1 euro na verejnoprospešný účel, tak sa 
tomu bude zastupiteľstvo venovať, ale nemožno paušalizovať. Požiadal poslancov PSK, aby 
nezahlasovali za predložený materiál a dali šancu mestu Sabinov ďalej rokovať s PSK, aby 
mohlo rozvinúť túto úžasnú myšlienku a aby podporovali regióny PSK. Teda, aby naozaj boli 
nielen slovami prosociálne orientovaní a empatickí, ale aby za nich hovorili aj skutky. Práve 
toto je investícia, ktorá by mohla byť pridanou hodnotou v okrese Sabinov. Poslancovi 
Kanuščákovi určite nie je jedno, či to bude štátny alebo súkromný poskytovateľ, pretože pozná 
určené ceny. Skôr myslel na prínos, keď je to štátny aj súkromný, lebo nevie všetko vybudovať 
štátna sféra alebo obec, mesto. Preto povedal, že keď teraz nie sú výzvy, bolo by lepšie, keby 
to urobil rýchlejšie súkromný investor sám. Keďže mesto chce ísť do takýchto projektov a nemá 
na to krytie, vie si žiadať eurofondy. Nie sú voľné miesta a doslova sa čaká, kým niekto zomrie. 
Práve o to mu ide, aby sa tie miesta vybudovali čím skôr a rýchlejšie. Mesto na to teraz nemá 
peniaze a nie sú vyhlásené výzvy. Súkromník ich vie vybudovať rýchlejšie a uvoľní niekde 
inde. PSK vie majetok získať naspäť, pokiaľ sa nenaplní účel, ale 10 rokov bude čakať, tá 
budova bude chátrať a mesto nebude mať miesta. Stále sa hrá o čas. Mesto Sabinov predložilo 
PSK prvú žiadosť o odkúpenie majetku, ktorá je vlastne platná, nestiahlo ju a neneguje tú druhú 
žiadosť. Na Rade PSK sa hovorilo o druhej možnosti, preto mesto predložilo druhú žiadosť. Na 
Rade PSK mu bolo ako poslancovi za okres Sabinov povedané, že mesto Sabinov nepodalo 
žiadosť, že v prípade odčlenenia pozemkov chce pozemok za 1 euro. Osobne informoval 
primátora, nech žiadosť podá, aby sa v prípade odčlenenia pozemkov mohlo mesto o pozemok 
uchádzať. V platnosti sú obidve žiadosti. Poslanec Dupkala pripomenul, že po jeho vystúpení 
vyjadril predseda PSK nejakú vnútornú obavu, čo sa môže stať v najbližšej dobe. Poslanci 
Hrabčák, Kanuščák a poslankyňa Heredošová vyjadrili tiež isté požiadavky a obavy. Určite 
neexistuje situácia, že 62 poslancov Zastupiteľstva PSK nechce urobiť starenkám a starčekom 
dobre a po vôli. Ale evidentne je jedno, že je tu toľko rôznych informácií poprípade 
dezinformácií. Poslanec Hrabčák povedal, že primátor urobil niečo poza jeho chrbát. Primátor 
mu teraz poslal správu, že to nie je pravda. Navrhol všetkým, aby si sadli tvárou v tvár za jeden 
stôl a to predseda PSK, primátor, poslanci za okres Sabinov, členovia komisie sociálnej, 
členovia komisie správy majetku a nastavili si pravidlá. Potom by bolo určite ľahšie poslancom 
PSK rozhodnúť. V okrese Sabinov nepraje nikomu nič zlé, ale keď si má človek vybrať 
z toľkých informácií, je stratený. Predseda PSK Majerský upozornil na hlasovanie o stiahnutí 
tohto bodu z programu v úvode zasadnutia, ktoré neprešlo. Poslanec Hopta sa ohradil voči 
narážkam na jeho osobu od poslanca Hrabčáka, lebo sám sa zamotal do rôznych tvrdení 
prednesených v diskusii aj faktických poznámkach. Najprv tvrdil, že podpisy starostov 
a primátorov Sabinova a Lipian hovoria za 58 000 obyvateľov. Potom tvrdil, že to síce primátor 
podpísal, ale sú tam ešte aj poslanci ako druhý orgán mesta Sabinov, ktoré zastupuje. Ako 
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poslanec PSK nemá problém zahlasovať za predložený materiál za podmienok, že bude 
dohodnuté, že každý okres v rámci PSK, tak ako Sabinov, dostane nejaký objekt v hodnote 2 
mil. eur. Pretože poslanci PSK zastupujú predovšetkým jednotlivé okresy kraja 
v zastupiteľstve. Poslanec Hrabčák by si mal uvedomiť, že to, čo sa deje a súkromníci sú drahší 
než verejní poskytovatelia, je výsledkom novembra 1989 a on ho podporuje. Najprv musí byť 
proti novembru 1989 a potom môže dosiahnuť to, o čom hovorí. Poslanca Paľu už celá 
diskusia trochu unavuje. Priamo povedal, že poslanci PSK rozprávajú o majetku a záujmoch 
PSK a nie o majetku a záujmoch mesta Sabinov. Preto všetkých požiadal, aby vynechali z toho 
Sabinov, lebo má pocit, že sa asi zvolebnieva a toto je veľmi zvláštna výnimočná hra. Požiadal 
o ospravedlnenie poslancov za okres Sabinov, ale aj veci povedané v oblasti cyklotrás neboli 
celkom v poriadku, lebo cyklotrasy a cyklochodníky na území okresu Sabinov sú naozaj vo 
veľmi veľkom rozpracovanom stave. Sabinov nie je taký, ako sa v celom priebehu 
zastupiteľstva prejavuje. Poslanec Hrabčák reagoval na slová poslanca Hoptu. Osobne sa 
vyjadril len k tým oficiálnym veciam, ktoré vie doložiť. Teda má ich v písomnej podobe. 
Podpora regiónov je v liste zaslanom osobne poštou. Nebude sa vyjadrovať k zákulisným 
veciam, ktoré sa udiali. Predseda PSK hovoril o iných informáciách, ale nepovedal, o čom sa 
rozprával s primátorom mesta Sabinov. Bude sa vyjadrovať len k oficiálnym veciam, ktoré vie 
doložiť a sú s podporou MsZ v Sabinove. Všetko ostatné sú iba krčmové reči, ktoré sa ukuli 
kdesi v kancelárii. Všetok majetok bol vybudovaný pred rokom 1989 a teraz sa celý rozpredáva. 
Čakal by práve od poslanca Hoptu zo strany Úsvit, že nebude podporovať rozpredávanie 
majetku do súkromného vlastníctva. Predseda PSK Majerský nevie, kde sa mohli viesť tie 
reči, keď pokiaľ vie, krčmy boli zatvorené. Podľa slov poslanca Šmilňáka tu ide o súkromné 
a štátne zariadenia. Ale upozornil, že tu nebola povedaná pravda. Zvyčajne sú to neziskové 
organizácie, cirkevné organizácie, organizácie v pôsobnosti VÚC alebo mestské organizácie. 
Poslanec Hrabčák tvrdí, že súkromníci zarábajú na starých ľuďoch. Treba sa ísť pozrieť do 
súkromných zariadení v Bardejove, Bardejovských Kúpeľoch, Zborove, Kružlove. Sú tam 
rôzni poskytovatelia a nie je pravda, že mestské zariadenia sú lacné a dobré a ostatné sú 
súkromné a zlé. Vôbec to nie je pravda. Treba sa ísť pozrieť do tých zariadení, zistiť si ceny a 
netárať tu hlúposti. Poslanec Mihaľ v úvode celkom chápal určitý lokálpatriotizmus zo strany 
poslanca Hrabčáka. Ale všetky diskusné príspevky a faktické poznámky navodili dojem, že je 
to viac emotívne a stráca sa v tom určité racio. Pre poslancov PSK sú raciom Zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, teda to, čo povedal aj poslanec Hopta. 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje prevod majetku PSK, nie mesta Sabinov a v tomto sa musí 
správať racionálne. Pripomenul aj ďalšie slová poslanca Hoptu, že návrhom poslanca Hrabčáka 
by sa vytvoril nebezpečný precedens darovania majetku PSK za 1 euro. Nehovoriac o tom, čo 
je neoprávnená štátna pomoc, resp. existencia nejakej analógie na úrovni VÚC v zmysle 
neoprávnenej štátnej pomoci. Chýbalo mu v tom celom určité racio. Momentálne nevie, aké sú 
aktuálne všetky podpisy a pečiatky v otvorenom liste a nenašiel sumu, o akej pojednáva. Našiel 
však 23 lôžok. Okrem tých 23 lôžok spomínaných poslancom Hrabčákom je v Sabinove ďalších 
65 lôžok u súkromného poskytovateľa a zhruba 100 lôžok v zariadení v pôsobnosti PSK. 
Nehovoriac o tom, čo majú Lipany. Nie je odborníkom na sociálnu politiku, nevie, či je veľa 
alebo málo lôžok, ale určite treba udávať objektívne údaje. Za komisiu správy majetku chce 
povedať, že na tomto materiáli odbor naozaj dlho pracoval, bral do úvahy výsledky 
prebiehajúcich rokovaní a upravil ho až do finálnej podoby. Nesúhlasí s návrhom poslanca 
Hrabčáka a požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého pôvodného návrhu. Súčasne 
požiadal predsedu PSK o ukončenie diskusie. Predseda PSK Majerský požiadal poslancov, 
aby sa už nehlásili do diskusie. Poslanec Hrabčák dodal, že je to síce majetok PSK, ale v meste 
Sabinov. Nebol by tu precedens predať tento majetok cez osobitný zreteľ, lebo každá žiadosť 
o predaj majetku osobitným zreteľom sa posudzuje individuálne. Sabinov ako verejný 
poskytovateľ má 23 lôžok, ktoré kapacitne absolútne nepostačujú, neverejný poskytovateľ má 
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určitú kapacitu. Sú to všetko centrá sociálnych služieb, ktoré riešia samosprávy alebo neziskové 
organizácie. DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je špecializované zariadenie, nie je pre 
bežných starých ľudí. Požiadal poslancov PSK, aby tento návrh nepodporili. Podpredseda 
PSK Jakubov upresnil spomínané kapacity. Poslanec Hrabčák spomínal CSS, kde je 23 miest 
aj vďaka tomu, že jednu budovu poskytol PSK do nájmu mestu Sabinov. Pôvodne tam bolo 6 
miest. Ďalších 92 lôžkových kapacít je v DSS na ul. Konštantínovej v Sabinove. Potom je to 
zariadenie Seniorvital s poskytovaním 124 lôžkových pobytových kapacít. V meste Lipany sa 
nachádza Dom pokojnej staroby so 68 lôžkami, ktorého zriaďovateľom je arcibiskupská 
charita. Spolu je to 307 sociálnych lôžkových kapacít. Predseda PSK Majerský dodal, že 
oproti iným okresom je to slušné. Ukončil diskusiu, požiadal o zhrnutie predkladateľku 
materiálu a poslanca Hoptu o posledný diskusný príspevok. Poslanec Hopta reagoval na slová 
poslanca Hrabčáka. Ako poslanec PSK aj MsZ v Humennom vždy podporoval ľavicové 
hodnoty. Pri takýchto záležitostiach hlasoval čo najvýhodnejšie pre ľudí. Poslanec Hrabčák 
povedal, že by to nebol precedens. Práve naopak, bol by to veľmi veľký precedens. Ak by 
niektorému okresu PSK daroval niečo v hodnote 2 mil. eur za 1 euro, pýta sa, prečo by to PSK 
neurobil aj pre iné okresy. Nie je to podstatné. Najpodstatnejšie je to, že poslanec Hrabčák chce 
od poslancov PSK, aby darovali majetok PSK mestu Sabinov za účelom vybudovania nejakého 
sociálneho zariadenia, pričom samotné mesto Sabinov tvrdí, že momentálne nemá žiadne 
finančné prostriedky na jeho vybudovanie. V prvom rade ide o tých ľudí, aby čo najskôr mali 
sociálne zariadenie. Vie, že rozhodujúca je aj cena. Ale pre ľudí je výhodnejšie, že sociálne 
zariadenie tam bude, než chátranie budovy ďalších 10 rokov bez vybudovania sociálneho 
zariadenia. Poslanec Hrabčák nemá prezentovať poslancov PSK ako nejakých antisociálov, 
ktorí jednoducho chcú, aby sociálne zariadenie bolo v Sabinove vybudované čo najskôr. 
Predseda PSK Majerský upozornil poslanca Hrabčáka, že diskusiu už ukončil. O slovo 
požiadal vedúcu odboru majetku a investícií. JUDr. Budziňáková, MBA, uviedla, že 
predložený návrh obsahuje schválenie predaja budovy na ul. Kukučínovej 1 v Sabinove 
v správe SŠ s priľahlými pozemkami za cenu minimálne určenú znaleckým posudkom v OVS 
s výnimkou pozemkov pod futbalovým ihriskom a spevnenými plochami, ktoré sa predávať 
nebudú. K týmto pozemkom predložili poslankyňa Heredošová a poslanec Kanuščák 
poslanecký návrh, aby sa na nich zriadili športoviská pre obyvateľov okresu Sabinov na náklady 
PSK. 
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, Sabinov, k. ú. Sabinov, zapísaného na: 

LV č. 1421, a to  pozemky parcely registra C KN: 
·  parcelné číslo 5417/6, ostatná plocha o výmere 397 m² 
·  parcelné číslo 5417/8, ostatná plocha o výmere 4 376 m² 
·  parcelné číslo 5403/2, ostatná plocha o výmere 634 m² 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez tiarch  
LV č. 3773, a to pozemky parcely registra C KN: 

·  parcelné číslo 5395 zastavané plochy a nádvoria o výmere 913 m² 
·  parcelné číslo 5392, záhrada o výmere 1 236 m² 
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·  parcelné číslo 5394, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m² 
·  parcelné číslo  5396, záhrada o výmere 1 019 m² 
·  parcelné číslo 5398, orná pôda o výmere 9 923 m² 
·  parcelné číslo 5393/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3146 m² 
(celková výmera pozemkov je 21723 m2) 

LV č. 3773, a to stavba: 
- škola, súpisné číslo 1780, na pozemku registra C KN parcelné číslo 5395, zastavané plochy 

a nádvoria o výmere 913 m2 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy pre LV 1421 a LV 3773: Por.č.:1. V-767/2017, Zmluva o zriadení vecného bremena č. z reg. 
Úradu PSK:104/2017/ODSM zo dňa 18.3.2017 spočívajúceho v zriadení vecného bremena (in rem) 
k parc .č. C KN 5393/2, a to: právo spočívajúce v povinnosti povinného z vec. bremena - PSK strpieť v 
nevyhnutnej miere vstup a prechod peší a prejazd motorovými vozidlami po pozemku C KN č. 5393/2 k 
pozemku C KN č.5397 a stavbe sč.1783 - bytový dom na parcele C KN č.5397 (LV č.3771, 3772) v 
prospech oprávnených z vecného bremena - podielových spoluvlastníkov pozemku C KN č.5397 a bytov. 
domu sč.1783, číslo zmeny 802/2017. 

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

   B.2    Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
   Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 

zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom 
Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž 
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný 
majetok PSK. 

1. Predmet  zmluvy: 
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia. 
2. Účastník zmluvného vzťahu - kupujúci:  

Podľa § 9a ods. 12 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v spojení s § 2 ods. 1, 3 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
navrhovateľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý má povinnosť zapisovať sa do 
registra partnerov verejného sektora, môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného 
celku, práv k majetku alebo iných majetkových práv, ktorých všeobecná hodnota úhrnne 
prevyšuje sumu 100.000,00 € len vtedy, ak je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora podľa z. č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

3. Podmienka podľa bodu 2., t. j.  povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora,  
musí byť splnená najneskôr ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy. 

4.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 43/2021 zo dňa 
2.3.2021 a doplnkom k tomuto znaleckému posudku 52/2021 zo dňa 30.3.2021 vyhotoveným 
znalcom Ing. Kamil Čverha, PhD., Prešov, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 
2.028.946,98 €. 

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

stanovenej znaleckým posudkom, v sume 2.028.946,98 €, 
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 
c) lehota splatnosti: do 30 dní od dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom, 
d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady ostatných 

nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za vypracovanie znaleckého 
posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do 
katastra nehnuteľností), 
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e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po 
zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. a) a c) a ostatných nákladov podľa písm. d),   

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

g) akceptácia zriadenia bezodplatného vecného bremena práva prechodu a prejazdu in rem 
v prospech vlastníka pozemkov: na pozemku C KN parc. č. 5393/2 a C KN 5393/1, C KN 
5399/1, C KN 5399/2, 5400, 5401, 5402, 5404, 5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 
5412, 5413/1, 5413/2, 5413/3, 5415, 5416 a stavieb-sč.1781-budova SO 02, sč.1782-
budova SO 01, sč.1784-budova SO 05, sč.1785-obyt.budova-SO 04, sč.1788-budova SO 
03, sč.2175-budova SO 06 v k. ú. Sabinov, 

h) akceptácia existujúcich vecných bremien zapísaných v katastri nehnuteľností. 
6.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského samosprávneho 
kraja v lehote do __.__. 2021  do  __:__  hod. v zalepenej obálke s výrazným označením:  

 „Obchodná verejná súťaž – škola s areálom na ul. Kukučínova 1, 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 

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

b) Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme podpísaný oprávnenou osobou 

a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  na stránke 
PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v . s.), 

– presnú identifikáciu navrhovateľa s písomným vyhlásením navrhovateľa, že 
uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:   
 kupujúci  – fyzická osoba   
 titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, 

prípadne bankové spojenie - číslo účtu, v prípade manželov identifikačné údaje 
obidvoch, alebo                                          

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

 obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa 
výpisu z príslušného registra, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ......., 
oddiel ......, vložka ..., alebo iný register,   

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  

– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej 
zábezpeky minimálne vo výške 50 % z ponúknutej ceny za nehnuteľný majetok, ktorú 
zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), 
zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú oprávnenou osobou navrhovateľa v dvoch 
vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení 
tejto o. v. s.), 

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail. 
c) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým      

navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
d) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

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



58 
 

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

f) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo odmietnuť 
všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 

g) Navrhovateľ predložením návrhu v obchodnej verejnej súťaži súhlasí so zverejnením 
a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 

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

návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Miloš Ondrejkovič, riaditeľ Spojenej školy 
Sabinov, tel.: 051 4880 101, email: milos.ondrejkovic@spojenaskolasabinov.sk 

      b)    Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
Hlasovanie:                  za: 36  proti: 1 zdržalo sa: 16         nehlasovali: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Body 12B, 12C, 12D, 12E k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže boli vyňaté 
z programu rokovania.  
                                         
 

K bodu 13A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru správy majetku a investícií Úradu PSK, 
predkladá návrh na uzatvorenie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi spoločnosťou 
Keraming, a. s., Trenčín a PSK, ktorou PSK nadobudne nehnuteľnosti v areáli Active Zone 
v Poprade, kde chce zriadiť sídlo Strednej športovej školy v Poprade, ktorá je momentálne 
v prenajatých priestoroch. Tie už nepostačujú na to, aby v budúcom roku mohla škola pribrať 
ďalšie triedy. Škola nemá žiadne športoviská, využíva športoviská mestské alebo iných škôl. 
V podstate je PSK tejto škole dlžný zabezpečenie športovísk. Z dlhodobého hľadiska prenájom 
športovísk od mesta tiež bude stáť určité finančné prostriedky. Tým, že škola nebude v nájme 
a športoviská budú vo vlastníctve, ušetria sa finančné prostriedky. V súlade s investičným 
zámerom schváleným Zastupiteľstvom PSK prebehli rokovania so spoločnosťou Keraming, a. 
s. Nastala taká časová zhoda, kedy Keraming, a. s., ponúkol PSK na predaj svoje nehnuteľnosti, 
na druhej strana škola potrebuje v tom istom čase riešiť svoje priestory a nejaké rozhodnutie 
ohľadom jej priestorov musí PSK prijať. Ak by sa neprijal tento návrh, PSK musí hľadať iné 
riešenia, lebo škola nemôže zostať v súčasných priestoroch. Dala do pozornosti uzavretie 
memoranda medzi PSK a Slovenským zväzom ľadového hokeja o hokejovej akadémii 
v súvislosti s uznesením vlády o financovaní a vyčlenení finančných prostriedkov na výstavbu 
hokejových akadémií v samosprávnych krajoch v sume po 2 mil. eur pre každý samosprávny 
kraj. Keraming, a. s., obnovil rokovania so svojimi subdodávateľmi, na základe čoho si 
aktualizoval ceny na aktuálnu cenovú úroveň. Vstúpil do rokovaní s projektantmi, ktorí majú 
autorské práva k projektom, aby mohol nadviazať na ich nedokončenú prácu od roku 2008, keď 
stavby zostali nedostavané. Prebehli rokovania so Stavebným úradom v Poprade a sú tam aj 
ďalšie stavebné konania. Obnovili sa rokovania s vlastníkmi pozemkov pod stavbami 
Keramingu, a. s., a to s Ing. Rexom. V samostatnom bode je vyčlenený návrh na kúpu 
pozemkov od Ing. Rexu, pretože ak by to najprv kúpil Keraming, a. s. a od neho kupoval PSK, 
stálo by to o 20 % viac na DPH. Bola oslovená aj G. Antalová, ktorá je vlastníkom pozemku 
úplne na samom konci areálu. Očakáva sa, že po dobudovaní areálu samotná kapacita 
parkovísk, ktorá bude teraz garantovaná na počet kapacít, ktoré tieto priestory poskytujú, 
v budúcnosti postačovať nebude a cena tohto pozemku by určite po realizácii rástla. PSK dal 
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obstarať znalecké posudky na základe odporúčaní predsedov poslaneckých klubov. Znalecké 
posudky na pozemky vyšli vo výške 101,97 €/m2. V prípade schválenia tohto návrhu bude PSK 
kupovať pozemky od Keramingu, a. s., po 60 €/m2 bez DPH, pozemky od Ing. Rexu po 86 
€/m2, pozemky od G. Antalovej po 60 €/m2. PSK požiadal Keraming, a. s., o zdokladovanie 
hodnoty rozostavaných stavieb tak, ako sa nachádzajú v súčasnej dobe. Predložil znalecký 
posudok, ktorý už mal hotový, lebo ho musel dať urobiť vtedy, keď zapisoval rozostavané 
stavby do katastra nehnuteľností. K dnešnému dňu sú stavby riadne zapísané na liste vlastníctva 
Keramingu, a. s., aj s časťou pozemkov, ktoré vlastní. Hodnota týchto stavieb, ktorú vlastne 
aktuálne k dnešnému dňu dopočítal znalec, je 6,9 mil. eur. Cena navrhovaná spoločnosťou 
Keraming, a. s., na predaj všetkých nehnuteľností, budovy školy, budovy multifunkčnej haly, 
ktorá je technicky zrastená s hokejovou tréningovou halou, v tejto budove bude internát, fitnes 
pre školu, verejné wellness a fitnes, jedáleň pre školu, kuchyňa pre školu, šatne pre žiakov, 
verejné sprchy a šatne, je 11,7 mil. eur bez DPH bez ceny za atletický ovál, od začiatku ani 
nenavrhoval, že by to mal stavať a bez ceny oplotenia, z čoho zhruba 0,5 mil. eur tvoria 
pozemky Keramingu, a. s. Predložený návrh uvažuje s tým, že v prípade schválenia by cenu za 
tieto nehnuteľnosti PSK zaplatil po dokončení stavieb a ich zápise do katastra ako 
skolaudovaných stavieb, čiže po právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. V zápise do katastra 
nehnuteľností na Keraming, a. s., by bola uzatvorená ostrá kúpna zmluva medzi PSK 
a Keramingom, a. s. Následne až po povolení vkladu v prospech PSK by sa vyplatila prvá tranža 
vo výške 3 mil. eur. Keraming, a. s., bude musieť odviesť za vykonané práce DPH a následne 
by PSK zvyšok kúpnej ceny splácal ešte v 4 ďalších splátkach po 3 mil. eur. Posledná splátka 
by bola doplatkom celkovej ceny. Keraming odhaduje dokončenie realizácie stavby do 31. 12. 
2022. Predpoklad je možno aj október 2022. V dôvodovej správe je stupeň rozostavanosti 
stavieb vyčíslený priemerne z predloženého znaleckého posudku.  
Diskusia: 
Poslanec Pčola doplnil predkladateľku materiálu v tom, že prišli na toto miesto po hľadaní 
a zvážení viacerých variantov. Podľa jeho názoru, ak chce PSK zabezpečiť fungovanie strednej 
športovej školy, nemá iné východisko. V súčasnosti táto škola funguje v prenajatých 
priestoroch mesta Poprad, kde spoločne s ďalšími školami vytvorila integrované vzdelávacie 
centrum. Pre ďalšie fungovanie asi nemá iné východisko. Z jeho pohľadu bude celý tento 
projekt výkladnou skriňou školstva v PSK. Vníma taktiež deficit v porovnaní s inými 
samosprávnymi  krajmi, ktoré už majú zriadené tieto stredné školy. Táto škola bola zriadená 
v Poprade v rokoch 2018 – 2019 a postupuje po stupienkoch ďalej. V dôvodovej správe je 
uvedené, že všeobecná hodnota pozemkov bola ohodnotená na 101,97 €/m2. Ako zástupca 
vedenia mesta Poprad vie, že ceny sú komerčne ešte vyššie. Je to cena bez DPH. Myslí si, že je 
to preklep, lebo v ďalších bodoch sa už v zátvorke DPH nespomína. Rozdielne ceny pozemkov 
v ďalších bodoch asi vychádzajú z ponuky na trhu a z toho, koľko si vlastník pozemku vypýta 
za svoj pozemok. Preto v ďalších materiáloch vidieť rozdielne ceny a z toho vyplýva aj  
predložený materiál. Požiadal poslancov PSK o podporu tohto projektu, ktorý nevníma len ako 
školu v Poprade a v okrese Poprad, ale aj školu, ktorá môže PSK presláviť a bude na ňu 
v budúcnosti hrdý. JUDr. Budziňáková, MBA, vysvetlila, že znalci neriešia DPH, čiže 
v znaleckom posudku nie je o DPH žiadna zmienka. V dôvodovej správe je napísané          
v zátvorke bez DPH, čiže si treba uvedomiť, že keď príde faktúra, PSK bude musieť zaplatiť aj   
DPH pre Keraming, a. s. 
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, zákonom 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 
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s c h v a ľ u j e 
uzavretie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve medzi Keraming, a. s., so sídlom Jesenského 
3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968, ako Budúcim predávajúcim a Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, ako Budúcim 
kupujúcim.  
Predmetom budúceho predaja budú:  
a) dokončené stavby s príslušenstvom: 
zapísané na LV č. 6815, k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad:  

- na parcele KN-C č. 3237/33, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/14, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/32, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/90, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/91, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/92, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3238/93, Viacúčel. šport. hala a tréning. hokej. hala 
- na parcele KN-C č. 3237/31, škola  
- na parcele KN-C č. 3238/95, škola 
- na parcele KN-C č. 3238/96, škola 
- na parcele KN-C č. 3238/97, škola 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 
vrátane minimálne stavebných objektov:  
SO 01 Viacúčelová športová hala a tréningová hokejová hala 
SO 02 Škola (pôvodne Detský svet) 
SO 03 Prepojovacia chodba 
SO 21 Styková križovatka cesty I/18 a príjazdovej komunikácie 
SO 22 Príjazdová komunikácia 
SO 23 Areálové komunikácie a parkoviská 
SO 24 Cestná svetelná signalizácia  
SO 24.1 NN  prípojka pre cestnú svetelnú signalizáciu 
SO 31 Sadovnícke úpravy 
SO 41 Prípojka vodovodu 
SO 42 Vodovod pitný – areálový 
SO 51 Kanalizácia splašková 
SO 52 Kanalizácia dažďová so vsakovacím systémom 
SO 61.1 Distribučný STL plynovod 
SO 61.2 Vnútroareálové STL rozvody 
SO 71 VN prípojka - odbočenie z distribučnej siete 
SO 72 VN prípojka - odberné miesto 
SO 73 Areálové rozvody NN 
SO 74 Vonkajšie osvetlenie komunikácií a parkovísk 
SO 75 Trafostanica 
b) pozemky: 
zapísané na LV č. 6815, k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad:  
-  parcela KN-C  č.  3237/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 356 m2  
- parcela KN-C  č. 3238/67, ostatná plocha o výmere 1774 m2 
- parcela KN-C  č. 3238/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2 
-  parcela KN-C  č. 3238/70, ostatná plocha o výmere 184 m2 
- parcela KN-C  č. 3238/90, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2036 m2  
-  parcela KN-C  č. 3238/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2 
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- parcela KN-C  č. 3238/93, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 708 m2 
- parcela KN-C  č. 3238/95, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 387 m2 
- parcela KN-C  č. 3238/97, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 350 m2  
- parcela KN-C  č. 3238/99, ostatná plocha o výmere 33 m2 
- parcela KN-E  č. 3076/1, ostatná plocha  o výmere 224 m2 
- parcela KN-E  č. 3076/2, ostatná plocha  o výmere 371 m2 
- parcela KN-E  č. 3076/3, trvalý trávny porast  o výmere 10 m2   
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 
c) pozemky: 
zapísané na LV č. 6517, k. ú. Poprad, obec Poprad, okres Poprad:  
- parcela KN-C  č.  2426/81, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1661 m2       

spoluvlastnícky podiel: 6/10 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 
Kúpna zmluva bude uzavretá po právoplatnosti rozhodnutia o povolení na užívanie predmetu 
zmluvy a zápise dokončených stavieb do katastra nehnuteľností na Budúceho predávajúceho, 
najneskôr však do 31. 12. 2022. Dohodnutá kúpna cena za celý budúci predmet Budúcej kúpnej 
zmluvy bude maximálne 11 700 000 eur bez DPH a bude zaplatená takto: prvá splátka kúpnej 
ceny do 21 dní  odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva v prospech PSK, ďalšie splátky 
v nasledujúcich rokoch vždy k 30. 6. príslušného roka. Splátky budú rovnomerné vo výške 
3 000 000 eur, posledná splátka bude doplatkom kúpnej ceny.  
Hlasovanie:                  za: 47  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovalo: 6 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Bod 13B – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa bol vyňatý 
z programu rokovania. Podľa slov JUDr. Budziňákovej, MBA, obec Miková oznámila, 
že žiadateľka o kúpu predmetných nehnuteľností svoju žiadosť stiahla, čiže predaj sa 
nerealizuje. 
 
 

K bodu 13C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru správy majetku a investícií Úradu PSK, 
predstavila kúpu pozemkov na majetkovoprávne vysporiadanie stavby Eliminácia 
bezpečnostných rizík na ceste III/3177 pred mestom Sabinov. Návrh vychádza  z dielne SÚC 
PSK. 
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 
a) z výlučného vlastníctva predávajúceho Molčan Koloman, spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

zastúpený Slovenským pozemkovým fondom, Búdkova cesta 36, 817 15  Bratislava 11, 
IČO: 17335345, ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na 
všetky parcely tohto listu vlastníctva), k. ú. Sabinov, a to:  
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- novovytvorenej  parcely registra C KN parcelné číslo 1803/112, ostatná plocha o výmere 
15 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1784, orná pôda 
o výmere 1113 m2, zapísanej na LV č. 4210, k. ú. Sabinov, geometrickým plánom č. 
79/2020 zo dňa 19. 10. 2020 vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, 
Prešov, IČO: 37710915, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym 
odborom, dňa 10.11.2020 pod číslom G1-620/2020  

ťarchy: bez zápisu 
b) z podielového spoluvlastníctva predávajúcich : 

1. Dulina Stanislav, 68710 Zlechov, Česká republika, spoluvlastnícky podiel: 29/60 
2. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/10 
3. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/4 
4. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30 
5. Eliaš Michal, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/30 
6. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20 
7. Eliaš Andrej, v správe Slovenského pozemkového fondu, spoluvlastnícky podiel: 1/20 
8. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 17335345, 

ktorý koná ako správca k vlastníkovi por. č. 2, 3, 4, 5, 6, 7 (pod por. č. 8 je správa na 
všetky parcely tohto listu vlastníctva) 

zapísaného na LV č. 4457, k. ú. Sabinov, a to: 
- novovytvorenej  parcely registra C KN parcelné číslo 1803/111, ostatná plocha o výmere 

12 m2, odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1783, orná pôda 
o výmere 1615 m2, zapísanej na LV č. 4457, k. ú. Sabinov, geometrickým plánom č. 
79/2020 zo dňa 19. 10. 2020 vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, 
Prešov, IČO: 37710915, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálnym 
odborom, dňa 10.11.2020 pod číslom G1-620/2020  

ťarchy: bez zápisu  
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za 
celkovú kúpnu cenu 786,51 €.   
Kúpna cena v bode a) je 436,95 € a v bode b) je 349,56 € (pri cene 29,13 €/m²). 
Hlasovanie:                  za: 48  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovalo: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru správy majetku a investícií Úradu PSK, 
predkladá návrh prevodu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pod stavbou 
most cez Sekčov, ul. Solivarská, za cenu 80,32 €/m2 od spoločnosti RS Investment, s. r. o.        
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.   
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – RS Investment, s. r. o., 
Údol 173, 065 45 Údol, IČO: 44 020 589, vedeného na LV 2962, k. ú. Solivar, okres Prešov, a 
to:  
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- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 490/3, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 103 m2 

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN parcelné číslo 490, zastavaná plocha a nádvorie  
o celkovej výmere 3100 m², geometrickým plánom č. 23/2021, vyhotoveným Ing. Ivetou 
Tovarňákovou - TOGEO, Prešov, IČO: 37055739  
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 8 272,96 € (pri cene 80,32 €/m²). 
Hlasovanie:                  za: 47  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovalo: 6 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

K bodu 13E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru správy majetku a investícií Úradu PSK, 
predkladá návrh prevodu za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre realizáciu 
stavby Rekonštrukcia križovatky I/68 a III/ Pusté Pole. Ceny boli určené 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 § 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 
I. prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich:   
1. Hodoši Štefan, v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele 2/4  
2. Hodoši Michal, 065 41 Pusté Pole, SR, v podiele 1/40 
3. Fečková Irena, 040 01 Košice, SR, v podiele 1/4  
4. Labašová Marta, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, v podiele 1/200 
5. Hodošiová Anna, 065 41 Pusté Pole, SR, v podiele 1/200 
6. Jajková Helena, 086 06 Lenartov, SR, v podiele 1/200 
7. Kožušková Valéria, 080 05 Prešov, SR, v podiele 1/200 
8. Hodoši Jozef, 064 01 Stará Ľubovňa, SR, v podiele 1/200 
9. Szegedová Mária, 044 02 Turňa nad Bodvou, SR, v podiele 1/40 
10. Hodoši Michal, 235 01 Aš, ČR, v podiele 1/40 
11. Šoltýsová Mária, 065 48 Kyjov, SR, v podiele 1/40 
12. Hodoši Juraj, 065 41 Pusté Pole, SR, v podiele 1/40 
13. Hodoši Milan, 040 13 Košice, SR, v podiele 1/40 
14. Hodoši Peter, 040 13 Košice, SR, v podiele 1/40 
15. Hodoši Jozef, 082 71 Lipany, SR, v podiele 1/40 
16. Fečková Irena, 040 01 Košice, SR, v podiele 1/40 
17. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO: 17335345, ktorý koná 

ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (pod por. č. 17 je správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva) 
vedeného na LV 187, k. ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 352/2, ostatná plocha o výmere 274 m2,  

odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1170/1, orná pôda o výmere 2387 m2,  
- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 352/3, ostatná plocha o výmere 459 m2,  

  odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1170/2, orná pôda o výmere 2417 m2,  
novovytvorené parcely boli odčlenené geometrickým plánom č. 78/2020 zo dňa 06.10.2020 
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, IČO: 37710915, úradne overeným 
Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom dňa 29.10.2020 pod číslom G1-638/2020 
ťarchy: bez zápisu 
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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 1546,63 € (pri cene 2,11 €/m2). 
II.  prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho:  
1. Slovenská republika, v správe Slovenského pozemkového fondu, v podiele: 1/1  
2. Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, IČO:  17335345, ktorý koná 

ako správca k vlastníkovi por. č. 1 (je pod por. č. 2 správa na všetky parcely tohto listu vlastníctva) 
vedeného na LV č. 696, k. ú. Pusté Pole, obec Pusté Pole, okres Stará Ľubovňa, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN parcelné číslo 368/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
107 m2,  

          odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 1175, ostatná plocha o výmere
          21028 m2, 

novovytvorená parcela bola odčlenená geometrickým plánom č. 78/2020 zo dňa 06.10.2020 
vyhotoveným Ing. Jurajom Jechom – GEOPROJEKT, Prešov, IČO: 37710915, úradne overeným 
Okresným úradom Sabinov, katastrálnym odborom, dňa 29.10.2020 pod číslom G1-638/2020 
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 225,77 € (pri cene 2,11 €/m2). 
Hlasovanie:                  za: 46  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovalo: 7 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13F – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru správy majetku a investícií Úradu PSK, 
predstavila návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na prevod 
pozemkov pod stavbami spoločnosti Keraming, a. s., v areáli Active Zone od Ing. Rexu za cenu 
86,21 €/m2. V návrhu na uznesenie je uvedené, že táto zmluva s ním bude uzavretá len za 
predpokladu, že naozaj dôjde k uzavretiu ostrej kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming, a. 
s.                 
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   
uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva predávajúceho – Ing. Ján Rexa, 059 01 Spišká Belá, na LV č. 5033 v  k. ú. Poprad, 
a to: 
pozemkov: 

- parcela KN-C  č. 3238/68, ostatná plocha o výmere 198 m2 
- parcely KN-C  č. 3238/91, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1294 m2 
- parcely KN-C  č. 3238/94, ostatná plocha o výmere 134 m2   
- parcely KN-C  č. 3238/96, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 377 m2  
- parcely KN-C  č. 3238/98, ostatná plocha o výmere 58 m2   
- parcely KN-C  č. 3238/76, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 254 m2   
- parcely KN-C  č. 3237/16, ostatná plocha o výmere 5286 m2     
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- parcely KN-C  č. 3237/31, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 1 m2     
- parcely KN-C  č. 3237/32, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 2428 m2 
- parcely KN-C  č. 3237/34, zastavaná plocha a nádvorie  o výmere 353 m2 
- parcely KN-C  č. 3237/17, ostatná plocha o výmere 342 m2 
- parcely KN-C  č. 3237/19, ostatná plocha o výmere 1114 m2 
- parcely KN-C  č. 3237/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2 
- parcely KN-C  č. 3237/20, ostatná plocha o výmere 3230 m2 
spoluvlastnícky podiel:1/1 
ťarchy: dovolené práva tretích osôb 

celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 15 080 m2 

do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 300 000 €  (pri cene 86,21 €/m2). 
Kúpna zmluva bude uzatvorená po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming, a. s., 
na kúpu nehnuteľností v Active Zone v Poprade pre Strednú športovú školu v Poprade. 
Hlasovanie:                  za: 46  proti: 0 zdržali sa: 2         nehlasovalo: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13G – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru správy majetku a investícií Úradu PSK,  
predstavila návrh na schválenie uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na kúpu 
pozemkov od G. Antalovej za cenu 60 €/m2 v súvislosti s realizáciou Strednej športovej školy 
v Poprade od spoločnosti Keramingu.  
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   
uzatvorenie Zmluvy o budúcej Kúpnej zmluve na prevod nehnuteľného majetku z výlučného 
vlastníctva predávajúceho – Gabriela Antalová, 056 01 Gelnica, zapísaného na LV č. 1250 v  
k. ú. Poprad, a to: 
pozemku: 
- parcela KN-E  č. 3075, ostatná plocha o výmere 1268 m2 
spoluvlastnícky podiel:1/1 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 76.080 € (pri cene 60 €/m2). 
Kúpna zmluva bude uzatvorená po uzatvorení kúpnej zmluvy so spoločnosťou Keraming, a. s., 
na kúpu nehnuteľností v Active Zone v Poprade pre Strednú športovú školu v Poprade. 
Hlasovanie:                  za: 47  proti: 0 zdržali sa: 3         nehlasovali: 3 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 14 – Prerokovanie účtovnej závierky FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o., za rok 2020 a schválenie vysporiadania 
hospodárskeho výsledku: Ing. Mochnacký, konateľ FUTBAL TATRAN 
ARÉNA, s. r. o., predkladá zastupiteľstvu na schválenie účtovnú závierku FTA, s. r. o., za rok 
2020 a vysporiadanie hospodárskeho výsledku. Táto spoločnosť dosiahla v predmetnom 
účtovnom období zisk po zdanení vo výške 18 349 eur a v súčasnosti vykazuje kladné vlastné 
imanie vo výške 229 909 eur. Zisk spoločnosti bude použitý na tvorbu rezervného fondu v sume 
917,45 eur a na vykrytie strát spoločnosti z minulých rokov v sume 17 431,55 eur.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.      
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e 
a) individuálnu účtovnú závierku spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so sídlom 

Hlavná 73,  080 01  Prešov,  IČO: 50494970,  za účtovné obdobie kalendárneho roka  2020  
b) vysporiadanie výsledku hospodárenia spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., so 

sídlom Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 50494970, za účtovné obdobie kalendárneho roka 
2020 tak, že zisk spoločnosti vo výške 18 349 eur bude použitý nasledovne: 
- na tvorbu rezervného fondu suma 917,45 eur 
- na vykrytie strát spoločnosti z minulých rokov suma 17 431,55 eur.  

Hlasovanie:                  za: 47  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovalo: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

        
K bodu 15 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
projektov v rámci projektov: A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej 
odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní, B/ Zvýšenie počtu 
žiakov Spojenej školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní, C/ Zvýšenie 
počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na 
praktickom vyučovaní: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, predkladá návrh na 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov ARR PSK pre 
SOŠ v Poprade, SŠ v Bijacovciach a SPŠ elektrotechnickú v Prešove. Návrh na uznesenie 
obsahuje schválenie: A) dofinancovania nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie 
počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – kapitálové 
výdavky na vnútorné vybavenie v celkovom objeme  48 050,59 eur s DPH, B) dofinancovania 
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy 
v Bijacovciach na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné vybavenie 
v celkovom objeme 18 882,00 eur s DPH, C) dofinancovania nadlimitných výdavkov v rámci 
projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na 
praktickom vyučovaní“  – kapitálové výdavky na vnútorné vybavenie v celkovom objeme  18 
891,84 eur s DPH. Všetky skutočnosti, ktoré ovplyvnili tieto nadlimitné výdavky, sú uvedené 
v materiáli.  
Diskusia:  

Podľa slov poslanca Hrabčáka je v materiáli uvedené, že nadlimity uvedené v bodoch A, B, 
C vznikli ako rozdiel medzi cenou uvedenou pri podaní žiadosti o NFP a skutočnou cenou, 
ktorá vyšla z verejného obstarávania realizovaného asi o 3 roky neskôr. Opýtal sa predkladateľa 
materiálu, z akého dôvodu došlo k trojročnému oneskoreniu verejného obstarávania po podaní 
žiadosti o NFP. Toto je relevantná požiadavka predkladateľa, ktorú nespochybňuje, lebo za  
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posledné 3 roky bol enormný nárast cien v stavebníctve a iných oblastiach priemyslu. Chcel by 
odpoveď na svoju otázku, lebo ide o 3 rovnaké prípady, kedy v roku 2017 bola podaná žiadosť 
o NFP, následne bolo urobené verejné obstarávanie s predpokladanou cenou diela a potom sa 
to nejakým spôsobom vysúťažilo. V materiáli je uvedený rozdiel oproti roku 2017. Chcel 
vedieť, prečo bolo vyhlásené verejné obstarávanie 3 roky po podaní žiadosti o NFP. Ing. Benes 
odpovedal, že všetky procesy v rámci eurofondov na Slovensku, špeciálne týkajúce sa IROP, 
sú „abnormálne“ posunuté. To znamená, že v roku 2017 bolo požiadané o nákup lesného 
kolesového traktora, určila sa PHZ, bola podaná žiadosť o NFP, ktorá má svoju vlastnú 
životnosť, pol roka až rok trvá systém schvaľovania, administratívneho a expertného 
vyhodnocovania, potom príde zmluva o NFP, ktorý podpíše PSK alebo školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. Celý tento proces trvá strašne dlho a následne na to prichádza proces 
verejného obstarávania. Je rozdelený na 3 základné časti: 1) prvá ex ante pred vyhlásením 
súťaže, keď ju podáte, o trištvrte roka dostanete odpoveď, že môžete vyhlásiť súťaž na 
obstaranie predmetu zákazky. Po skončení súťaže prebieha vyhodnotenie súťaže, výsledkom je 
víťaz a pošlete to na druhú ex ante kontrolu; 2) druhá ex ante kontrola trvá možno pol roka, 
potom dostanete papier, že druhá ex ante kontrola prebehla v súlade so všetkými manuálmi 
platnými pre IROP. Vyzvú vás na podpísanie zmluvy s víťazným uchádzačom, zmluvu 
podpíšete, pošlete ju na ex post kontrolu; 3) ex post kontrola trvá ďalší polrok, keď nie dlhšie. 
V súčasnosti má ARR PSK asi 30 procesov verejného obstarávania, ktoré sú na riadiacom 
orgáne IROP dlhšie ako 6 mesiacov. Ten kto chce robiť eurofondy musí byť veľmi trpezlivý. 
Poslankyňa Schlosserová sa spýtala, či k predloženým 3 návrhom nadlimitných výdavkov boli 
zvolané kontrolné dni v príslušných okresoch, pretože Zastupiteľstvo PSK uložilo generálnemu 
riaditeľovi ARR PSK prizývať poslancov PSK na kontrolné dni nielen ku všetkým stavebným 
akciám ale aj k vyvolaným prácam naviac. Hlavný kontrolór PSK v správe z kontroly uznesení 
Zastupiteľstva PSK v bode 2. konštatoval, že sa neuskutočnil žiadny kontrolný deň, 7 z 8 
projektov je odovzdaných a 8. projekt je pripravený na kolaudáciu s poznámkou, že sa 
neplánujú žiadne kontrolné dni. Podľa názoru Ing. Benesa sa uznesenie týka stavebných prác 
a toto sú vyslovene dodávky tovarov. Nemá v podstate k čomu zvolať kontrolný deň, lebo je to 
iba proces. Určí sa predpokladaná hodnota zákazky, dá sa do elektronického vestníka verejného 
obstarávania, následne prídu ponuky. Prišla mu ponuka o 40 000 eur vyššia ako bola určená 
pred 3 rokmi v žiadosti o NFP. Túto ponuku zapracuje do kúpnej zmluvy. Predtým, než vstúpi 
kúpna zmluva do platnosti, to predkladá komisii finančnej a komisii správy majetku a následne 
zastupiteľstvu. Netýka sa to navýšenia stavebných prác, ale vyslovene jednotlivých kusových 
výrobkov, ktoré sú dnes na trhu za tieto ceny. Poslankyňa Schlosserová mu rozumie, aj keď 
v uznesení sa nehovorí len o vyvolaných stavebných prácach. Potrebovala to vedieť a už tomu 
rozumie. Poslancovi Kanuščákovi chýba dofinancovanie nadlimitných výdavkov v DSS 
Brezovička. Riešil to s JUDr. Budziňákovou, MBA. Ide vlastne o schválený NFP na náhradu 
zastaralého spaľovacieho zariadenia v budove, ktorý zastupiteľstvo schválilo ešte začiatkom 
roka 2019. Je tam predfinancovaných nejakých 84 000 eur. Do júna musí byť táto stavba 
skolaudovaná. Keď nebude skolaudovaná, PSK príde o NFP a bude ho musieť vyplatiť 
z vlastných zdrojov. Teraz je tam potrebné dofinancovať elektrickú prípojku. Sám bol 
prekvapený, že sa na to prišlo až pred finalizovaním stavby. Túto kotolňu riešil ešte s Ing. 
Greššom, bývalým vedúcim odboru majetku a investícií,  ktorý ho vtedy ubezpečoval, že všetky 
veci a projekty sú urobené a v dobrom stave. Táto kotolňa mala byť spustená do prevádzky 
dokonca už v zime 2019/2020 a ešte stále nie je. Aj túto zimu vykurovali uhlím. V tomto 
prípade hrozí, že celý NFP bude musieť platiť PSK z vlastného rozpočtu, keď sa to teraz 
neurýchli. Má informácie, že vo veci elektrických prípojok už prebehli nejaké rokovania. Majú 
už všetky vyjadrenia, len VSD potrebuje výnimku. Požiadal Úrad PSK o pomoc a lobing, aby 
to nebolo na termínoch, lebo firmy, ktoré to majú záujem realizovať, vedia spraviť do týždňa 
predmetnú prípojku podľa projektov. Požiadal o vysvetlenie. Ing. Benes odpovedal, že ARR 
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PSK bola autorom žiadosti o NFP, ktorá bola úspešne schválená. Tam úloha ARR PSK skončila 
a od toho momentu nevystupuje v tomto projekte. Nevie, kto ho následne prebral. Možno 
energetická agentúra, ale nie je si istý. Predseda PSK Majerský dodal, že poslancovi 
Kanuščákovi bude zaslaná odpoveď, keďže teraz nie je pripravený celý sumár materiálov. 
Následne vyzval vedúcu odboru majetku a investícií o predloženie aktuálnych informácií. 
JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že tento projekt rekonštrukcie kotolne je realizovaný 
z NFP a do 30. 6. by sa mal stihnúť. Pri realizácii kotolne sa zistilo, že kapacita elektriny 
v objekte nepostačuje na napojenie kotolne. Ešte v uplynulom roku bol objednaný projekt na 
pripojenie novej NN prípojky z trafostanice nachádzajúcej sa pomerne ďaleko od DSS. VSD si 
dalo podmienku podzemného vedenia. Túto NN prípojku by nikdy VSD nerobilo zo svojich 
prostriedkov, lebo robia investície, ktoré slúžia viacerým subjektom a toto je vyslovene pre 
jeden objekt PSK. Keby to bolo známe na začiatku pri písaní žiadosti o NFP, mohla byť 
predložená žiadosť na oprávnené výdavky. Tak to bude neoprávnené, ale zrealizovať by sa to 
malo. V úprave rozpočtu už zastupiteľstvo schválilo finančné prostriedky na NN prípojku. Dnes 
mala na stole oznámenie o začatí konania zo stavebného úradu k územnému konaniu na 
uloženie NN a odberového miesta. Na projekte sa intenzívne pracuje. Verí, že sa stihne 
odovzdať v termíne do 30. 6. Poslanec Hrabčák sa zúčastnil kontrolného dňa na tejto stavbe, 
na ktorý poslancov PSK za okres Sabinov pozval starosta obce Brezovička. Mrzí ho, že je to 
opäť jeden z ďalších projektov, ktorý bude PSK stáť veľa peňazí. Niekto pri konfigurácii 
projektu nemyslel na to, že samotný objekt, čo sa týka istenia a vzdušného vedenia privedeného 
kapacitne, nevyhovuje, pretože nový objekt má vykurovanie riešené energonosičom a samotný 
príkon objektu sa zvýši na 80 kWh. Je veľmi zarážajúce, že projektant na to nemyslel. Stretnutie 
sa uskutočnilo nielen na úrovni riaditeľa DSS, ale aj starostu obce a ďalších zástupcov PSK. 
Všetci zúčastnení prijali uznesenie, ktorým požiadali predsedu PSK o vyvolanie pracovného 
stretnutia na najvyššej úrovni s VSD a požiadal o zaradenie investičnej akcie, ktorá by umožnila 
vzdušné vedenie tejto elektrickej prípojky do trafostanice. Asi sa nič neudialo, bude sa 
informovať u samotných zodpovedných zamestnancov prítomných na tomto stretnutí. Bol tam 
asi Ing. Váhovský, s ktorým v podstate dohodli takéto rokovanie, aby PSK nemusel dávať 
ďalších 40 000 eur na túto prípojku, ktorá by mala byť ťahaná v zemi, čo veľmi komplikuje 
samotnú situáciu. Nehovoriac o tom, že k samotnej trafostanici, ku ktorej je napojené terajšie 
DSS vedie vzdušné vedenie so stĺporadím. O to viac je zarážajúca podmienka VSD, riešiť to 
zemným vedením, čo predražuje samotnú realizáciu a ohrozuje samotný projekt. Spýta sa Ing. 
Váhovského, akým spôsobom naložil s tým, čo bolo dohodnuté na samotnom pracovnom 
stretnutí začiatkom apríla tohto roku. JUDr. Budziňáková, MBA, pripomenula, že ani vzdušné 
vedenie by nebolo zdarma. Možno by bolo o niečo lacnejšie. Poslanec Hrabčák sa zúčastnil 
konania v apríli, ale projekt na uloženie NN do zeme bol hotový ešte v októbri minulého roka 
na základe prvotného staviska VSD. Je to bežný postup dnešného uloženia siete do zeme. Ak 
bude táto situácia tlačiť na VSD, aby zmenila stanovisko a dovolila PSK ísť vzduchom, tak 
projekt na NN do zeme sa nebude môcť použiť. Muselo by sa urobiť verejné obstarávanie na 
nový projekt, čo zase predĺži čas realizácie. Poslanec Hrabčák dodal, že je to síce pravda, ale 
projektant povedal, že vie prerobiť projekt pre ťah vzduchom. Predseda PSK Majerský sa 
opýtal poslanca Hrabčáka, či je to jeho faktická poznámka alebo je už voľná diskusia. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e 
A) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej 
odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné 
vybavenie v celkovom objeme  48 050,59 eur s DPH 
B) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 
školy v Bijacovciach na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na vnútorné 
vybavenie v celkovom objeme 18 882,00 eur s DPH 
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C) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Strednej 
priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove na praktickom vyučovaní“  – kapitálové 
výdavky na vnútorné vybavenie v celkovom objeme  18 891,84 eur s DPH. 
Hlasovanie:                  za: 48  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovali: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16 – Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS 
v Giraltovciach: Predseda PSK Majerský pripomenul, že bývalá riaditeľka DSS 
v Giraltovciach odišla do dôchodku, preto prebehlo nové výberové konanie. Materiál obsahuje 
profesijný životopis úspešného uchádzača odporúčaného výberovou komisiou. Predkladá 
zastupiteľstvu návrh na vymenovanie Mgr. Petra Kimáka-Fejka do funkcie riaditeľa DSS 
v Giraltovciach. 
Diskusia:  
Poslanec Vook poďakoval bývalej riaditeľke DSS Giraltovce za jej dlhoročnú obetavú prácu, 
hlavne za rozvoj a prínos v oblasti sociálnych služieb v tomto regióne. V prípade schválenia 
nového riaditeľa mu praje pevné zdravie, mnoho úspechov a ďalší rozvoj sociálnych služieb 
v DSS Giraltovce a okrese Svidník.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)  zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov     v y m e n ú v a    do funkcie riaditeľa Domova 
sociálnych služieb v Giraltovciach  
Mgr. Petra Kimáka-Fejka dňom 4. mája 2021 na funkčné obdobie 5 rokov.  
Hlasovanie:                  za: 46  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovali: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský zablahoželal novozvolenému riaditeľovi v DSS Giraltovce. 
Poďakoval bývalej riaditeľke za dlhoročnú prácu s tým, že jej spolu s vedúcim odboru 
sociálnych vecí a rodiny poďakuje aj osobne s patričnou úctou a so všetkým, čo k tomu patrí.  
 
 

K bodu 17 – Rôzne: 
Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 683/2021 zo dňa 29. 3. 
2021: Ing. Galajda, poverený vedením odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že zmena 
uznesenia sa týka dofinancovania stavebného dozoru v projekte modernizácie cesty Spišský 
Štvrtok – Kežmarok. Ide o navýšenie o 1 108,80 eur.  
Diskusia: 
Návrh na uznesenie:   
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
m e n í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 683/2021 zo dňa 29. 3. 2021 v bode A.3. nasledovne:  
vypúšťa pôvodný text v znení:  
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 nahrádza ho novým textom v znení: 
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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 33 509,00 eur. 
Hlasovanie:                  za: 45  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovalo: 5 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Hrabčák po dnešnom rokovaní aj minulých zasadnutiach nemôže nespomenúť jednu 
vec. Predseda PSK ako predsedajúci týchto schôdzí by nemal pripomienkovať diskusné 
príspevky samotných diskutujúcich. Je to vec, ktorá sa opakuje dookola a stále pripomienkuje 
rôznymi svojimi komentármi po vystúpení poslanca jeho samotné vystúpenie. Nehovoriac 
o invektívach, ktoré má na jeho osobu špeciálne. Požiadal predsedu PSK, aby si odpustil rôzne 
pripomienky a gestá, ktoré znemožňujú a strápňujú samotných poslancov na rokovaní, lebo je 
to trápne. Chce priniesť novú politiku do NR SR, tak nech sa aj na úrovni VÚC správa tak, aby 
si zaslúžil miesto v NR SR v nasledujúcich voľbách, pretože v opačnom prípade len doplní rady 
tých, ktorí tam vystrájajú už celé roky. 
Poslankyňa Heredošová pripomenula, že v bode rôzne mala predniesť návrh na uznesenie. 
Predseda PSK Majerský súhlasil s jeho predložením. Poslankyňa Heredošová v súvislosti 
s bodom 12A pripravila poslanecký návrh a žiada Zastupiteľstvo PSK o jeho podporu. V bode 
12A pri vyhlásení OVS z areálu bývalej OA PSK vyčlenil pozemok, ktorý by mal naďalej slúžiť 
ako športoviská a relaxačná zóna. Vzhľadom na to, prednesie uznesenie nielen s víziou ale aj 
potrebou investície do tohto areálu. Všetkým poslancom PSK zaslala sprievodný list s malou 
úpravou znenia uznesenia z praktických dôvodov. Týka sa vlastne rekonštrukcie športovísk 
a celej relaxačnej zóny pre účely verejnosti mesta Sabinov aj okolitých obcí. Je to veľmi 
populárny priestor na rôzne športové aktivity detí, mládeže, rodín s deťmi. Niekoľko desiatok 
rokov je využívaný širokou verejnosťou aj na rôzne aktivity športových klubov, dobrovoľných 
hasičov. Je to veľmi vhodná zóna práve na takéto účely, dobre ohradená a bezpečná aj pre 
rodiny s deťmi. Týmto poslaneckým návrhom by zastupiteľstvo zaviazalo Úrad PSK, teda 
uložilo by riaditeľovi predložiť zámer s následným vypracovaním potrebnej projektovej 
a rozpočtovej dokumentácie, aby zastupiteľstvo mohlo na ďalšom zasadnutí schváliť samotný 
investičný zámer. Bola trochu usmernená, že to možno nebude vyzerať alebo nemusí byť 
kapitálový výdavok, ale ak pôjde o rekonštrukciu týchto športovísk, môže sa to klasifikovať aj 
ako bežné výdavky. To by už nechala na rozhodnutí kompetentných zamestnancov Úradu PSK. 
Následne predložila poslanecký návrh v tomto znení: Zastupiteľstvo Prešovského 
samosprávneho kraja ukladá riaditeľovi Úradu PSK dať vypracovať návrh investičného zámeru 
PSK na „Obnovu a modernizáciu športovísk v meste Sabinov“ na pozemkoch v k. ú. Sabinov, 
a to pozemku parcely registra CKN parcelné číslo 5390, záhrada o výmere 544 m2, zapísaného 
na LV č. 1319 a pozemku parcely registra CKN parcelné číslo 5391, ostatná plocha o výmere 
10 988 m², zapísaného na LV č. 3773 (pre potreby obyvateľov okresu Sabinov a verejnosť) 
a predložiť ho na najbližšie plánované zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Z: v texte, T: v texte. 
Poslanec Kanuščák požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého uznesenia. Všetky 
rokovania a odčlenenie nehnuteľného majetku v OVS smerovali práve k predloženému 
poslaneckému návrhu. Mesto Sabinov na tom pozemku organizuje rôzne športové a kultúrne  
podujatia. Dlhodobo sa o tento pozemok stará, čiže ho udržiava. Je to vlastne jediný väčší 
ohradený pozemok, kde mesto vie organizovať väčšie kultúrne a športové podujatia. Je ideálny 
pre obyvateľov, rodiny s deťmi. Poslanec Vook nemá znenie predloženého uznesenia v maili. 
V každom meste sú takéto krásne zóny a parky. Podľa jeho názoru je na to vhodná Výzva pre 
región, aby jednotliví poslanci v danom okrese rozdelili tieto finančné prostriedky. Preto bola 
navrhovaná aj proporcionalita finančných prostriedkov. Z toho vyplýva, že je ešte 12 okresov, 
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ktoré môžu žiadať o takúto dotáciu. Absolútne s tým nemá problém, len potrebuje vysvetliť, či 
ten pozemok je majetkom PSK a v akých rozmeroch je dotácia, lebo tieto veci nevie. Každé 
mesto a každý okres by určite privítal takýto trend pomoci PSK každému okresu. Poslankyňa 
Heredošová vysvetlila, že tento pozemok je majetkom PSK, nie mesta Sabinov, ani žiadnej 
inej súkromnej osoby. To vlastne zastupiteľstvo riešilo v bode 12A. Tento pozemok bol aj 
predtým majetkom PSK a aj naďalej by zostal majetkom PSK. Aj v súčasnosti sú tam 
športoviská. Žiada vlastne o rekonštrukciu a modernizáciu týchto priestorov. 
Návrh na uznesenie predložený poslankyňou Heredošovou: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   u k l a d á    riaditeľovi Úradu PSK 
dať vypracovať návrh investičného zámeru PSK na „Obnovu a modernizáciu športovísk 
v meste Sabinov“ na pozemkoch v k. ú. Sabinov, a to pozemku parcely registra CKN 
parcelné číslo 5390, záhrada o výmere 544 m2, zapísaného na LV č. 1319 a pozemku 
parcely registra CKN parcelné číslo 5391, ostatná plocha o výmere 10 988 m², zapísaného 
na LV č. 3773 (pre potreby obyvateľov okresu Sabinov a verejnosť) a predložiť ho na 
najbližšie plánované zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Z: v texte, T: v texte.                                                     
Hlasovanie:                  za: 43  proti: 0 zdržalo sa: 0         nehlasovali: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Poslanec Kaliňák ocenil aktívny prístup očkovacej stratégie, ktorú vedenie PSK realizuje na 
území kraja. Pred dvomi týždňami prebehol elektronický prieskum. Zajtra prídu pracovníci 
odboru zdravotníctva do Medzilaboriec, aby doladili technické veci týkajúce sa mobilnej 
očkovacej jednotky a jej fungovania v jeho okrese. Požiadal MUDr. Tekáča ako aj predsedu 
PSK, aby to skúsili zorganizovať takým spôsobom, aby umožnili absolvovať očkovanie čo 
najväčšiemu spektru kategórií ľudí už len z toho dôvodu, že niektoré dediny sú dosť excentricky 
položené a ľudia majú problém s dochádzaním do najbližších centier zriadených 
v nemocniciach. Poďakoval za pochopenie. Predseda PSK Majerský s tým plne súhlasí, 
požiadal o osvetu, angažovanosť aj možno rovno reklamnú kampaň, aby sa ľudia chceli dať 
zaočkovať. PSK zriadi očkovacie centrum, zabezpečí vakcínu v spolupráci s ministerstvom 
zdravotníctva, ale potrebuje jednu vážnu vec, aby prišli samotní ľudia. Treba angažovať 
starostov, aby oslovili obyvateľov obcí, lebo sú k nim bližšie a poznajú ich. V tejto dobe je asi 
očkovanie jedinou cestou návratu do normálu.  
Poslanec Paľa požiadal predsedu PSK, aby minimálne morálne ocenil prácu 
cyklokoordinátorov p. Štupákovej a p. Gogu. Už akýmkoľvek spôsobom to urobí, je to jedno, 
Naozaj ich práca v posledných mesiacoch si zaslúži ocenenie a nielen morálne. Reagoval aj na 
vyjadrenie poslanca Hrabčáka. Demokracia umožňuje to, že aj predseda, volený tak ako 
poslanec, má právo vyjadrovať sa k veciam. Vyprosuje si tón poslanca Hrabčáka, ktorý takýmto 
spôsobom obmedzuje právo predsedu PSK, ktorý má možnosť vyjadrovať sa k jednotlivým 
bodom v rámci zastupiteľstva. Je štatutárnym zástupcom PSK a minimálne má na to právo.  
Poslanec Vook ešte nedostal odpoveď od vedúceho odboru zdravotníctva, preto sa spýtal, ako 
stojí v rámci optimalizácie siete nemocníc Nemocnica arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku, či je 
zaradená v tejto spomínanej sieti ako všeobecná akútna nemocnica pre ďalšie obdobie. Ukázalo 
sa, že nemocnica vo Svidníku je veľmi potrebná a má zmysel. Dokázala sa starať v ťažkom 
období pandémie nielen o obyvateľov regiónu Svidník, ale aj o pacientov z iných kútov 
Slovenska. Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí pomáhali a pomáhajú naďalej. Tu je vidieť, že 
kapacita lôžok svidníckej nemocnice a jej samotné zachovanie štruktúry oddelení je potrebné 
aj naďalej. Verí, že PSK, konkrétne predseda, vedúci odborov a všetci poslanci budú naďalej 
napĺňať uznesenie č. 152/2018, kedy poslanci podporili stanovisko Zastupiteľstva PSK 
k zachovaniu charakteru všeobecnej akútnej Nemocnice arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku aj 
s možnosťou zaradenia do urgentného typu 1. Predseda PSK Majerský dodal, že v tomto 
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prípade musí prebehnúť komunikácia medzi PSK a ministerstvom zdravotníctva. Na túto 
otázku teraz neexistuje priama odpoveď. 
Poslanec Mihaľ sa vopred ospravedlnil za využitie tohto online priestoru, aby verejne pred 
kolegami požiadal poslanca Hrabčáka o distingvované správanie. Všetci poslanci vnímajú 
odbornú a vecnú stránku problematiky, ale v niektorých prípadoch to už príliš zachádza do 
emotívnej úrovne. Je lekár a môže sa tu baviť o prejavoch egocentrizmu a rôznych iných 
emočných veciach. Predseda PSK sa k nemu správa veľmi slušne. Teraz nebráni predsedu PSK, 
dokáže sa brániť sám. Podľa četov vidí, ako vnímajú problém kolegovia poslanci. Veľmi 
v dobrom chce požiadať poslanca Hrabčáka, lebo zastupiteľstvo je vážny orgán a všetci by sa 
mali navzájom rešpektovať. Toto voči predsedovi PSK nebolo férové, ale poriadne cez čiaru. 
Poslanec Hrabčák dodal, že niektorí poslanci sa asi nezúčastnili posledných zasadnutí 
Zastupiteľstva PSK. Asi by bolo potrebné urobiť nejaký krátky zostrih videozáznamov 
invektív, aké tu boli zo strany predsedu PSK na jeho osobu. Poslancovi Paľovi chce povedať, 
že demokracia nie je anarchia, netreba si tieto pojmy zamieňať. Každý má dodržiavať rokovací 
poriadok. Predsedovi PSK neprináleží komentovať a už vôbec nie zosmiešňovať poslancov po 
vystúpení, čo sa k jeho osobe stalo niekoľkokrát. Uviedol príklad, keď predseda PSK po jeho 
vystúpení povedal, že akú minerálku pánovi poslancovi nalievajú v bare. Zdá sa to poslancom 
korektné? Nikdy nemal uštipačné poznámky na predsedu PSK. Váži si predsedu PSK, ale 
urážajú ho takéto nemiestne invektívy po vystúpení poslanca, keď ho vypnú. Poslanci si môžu 
pozrieť z videozáznamov, či hovorí pravdu alebo nie. Zopakoval, že predsedu PSK PaedDr. 
Milana Majerského, PhD., si váži. Je to vážená osoba, najvyššie postavený administratívny 
úradník v našom kraji. Má aj jeho dôveru a váži si jeho postavenie. Ale musí to byť obojstranné. 
Predseda PSK Majerský povedal bez toho, aby chcel komentovať, že ak sa dotkol 
ktorejkoľvek poslankyne alebo ktoréhokoľvek poslanca, tak sa ospravedlňuje. Určite nemal 
žiaden úmysel uraziť kohokoľvek. Nevie, či Zastupiteľstvo PSK alebo ktoréhokoľvek iného 
mesta alebo obce neumožňuje štatutárovi predsedovi, primátorovi alebo starostovi vyjadrovať 
svoj názor. Nemá vedomosť o tom, že by niekoho osobne urazil. Dnešná jediná poznámka bola 
ku krčmovým rečiam, ale nemal na mysle nikoho konkrétneho a to v zmysle vtipu, ktorý nemal 
byť a nebol osobný ani útočný, že kde sa môžu viesť krčmové reči, keď sú krčmy zatvorené. 
To povedal, nevie, či to presne citoval, ale malo to byť obsahom. Krčmy boli totiž zatvorené, 
keďže bola pandémia. Nie je si vedomý, ani nemá v úmysle niekoho urážať. Požiadal poslancov 
o prijatie jeho ospravedlnenia, bude si dávať pozor na jazyk. Poslanec Šmilňák chce predsedu 
PSK skôr pochváliť, že bol dnes príliš ústretový k niektorým poslancom. Napr. jeden 
z poslancov mal diskusný príspevok, on mal naňho faktickú poznámku a vzápätí mal poslanec 
naňho faktickú poznámku. Nevie, či mal faktickú na seba alebo naňho. Niekoľkokrát to 
zopakoval a ostatným skákal do reči. Vystupoval tu ako primátor Sabinova a teraz sa stavia na 
úroveň predsedu PSK. Trochu ho to udivuje aj v kontexte, že poslancov staval do pozoru s 
krásnym super návrhom, ktorý miluje všetkých dôchodcov a kto zaňho nezahlasuje, ten sa 
stavia proti dôchodcom, zvlášť proti sabinovským dôchodcom. Vyprosil by si práve takéto 
správanie. Stretáva sa s ním z času na čas u takých divných ľudí a je to trochu psychické 
vydieranie a stavanie poslancov proti občanom. Ocenil pokojný prístup predsedu PSK, že toto 
všetko dovolil. K tomuto človeku bol veľmi ústretový a do budúcna si až toľko priazne 
nezaslúži. Poslanec Ragan plne podporuje slová poslanca Šmilňáka. Predseda PSK zvládol 
dnešné rokovania zastupiteľstva napriek mimoriadnej aktivite poslanca Hrabčáka. Chápe aj 
jeho snahu, ale predseda PSK vedie rokovanie, má právo komentovať veci a zvládol to 
kultivovane napriek snahe poslanca Hrabčáka presadiť a riešiť veci. Treba brať ohľad aj na 
ostatných poslancov PSK, lebo mnohokrát ich to okráda o čas, netreba preháňať diskusiu a mať 
zbytočne veľa faktických pripomienok, lebo je kontraproduktívne. 
Poslankyňa Bujňáková sa ako poslankyňa PSK za okres Poprad veľmi poďakovala predsedovi 
PSK aj všetkým zdravotníkom a zainteresovaným osobám v mene občanov, ktorí navštívili 
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veľkokapacitné očkovacie centrum v Poprade. Ďakuje za fantastickú organizáciu a ústretovosť. 
Všetci, s ktorými sa stretla, rozprávali, že ešte nikde sa takto necítili prijatí, usmernení, 
a informovaní. Predseda PSK Majerský to musí povedať aj o Humennom, Prešove, Starej 
Ľubovni, všade je rovnaký prístup, lebo prešiel všetky veľkokapacitné očkovacie centrá 
zriadené PSK. Poďakoval všetkým, zdravotníkom aj organizátorom, ktorí cez víkendy 
pomáhajú očkovať ľudí. Najbližší víkend začína PSK s mobilnými očkovacími centrami, ktoré 
budú vyrážať medzi ľudí do väčších obcí a menších miest, aby pomohol zmierniť túto 
pandémiu.  
Podpredseda PSK Jakubov sa ako poslanec PSK za okres Stropkov poďakoval všetkým, 
hlavne predsedovi  PSK a riaditeľovi SÚC PSK Ing. Horváthovi, ktorí sa minulý týždeň 
zúčastnili slávnostného odovzdania stavby rekonštrukcie cesty Fijaš – Kručov – Lomné. 
Súčasne v ten deň odovzdávali aj stavbu Demjata – Raslavice. SÚC PSK zároveň spolupracuje 
pri hasení havarijného stavu na ceste I/21 Šarišský Štiavnik – Rakovčík. Týmto chcel 
poďakovať, lebo ľudia v tomto regióne to vnímajú a sú za to vďační. 
Poslanec Ceľuch pripomenul 4. máj – Medzinárodný deň hasičov. Požiadal prítomných, aby 
nezabudli na hasičov nielen dobrovoľných ale aj profesionálnych, pretože stále robia obrovský 
kus dobrej roboty. Jeho poďakovanie patrí aj zdravotníkom a všetkým ľuďom v prvej línii. 
Nechcel zabudnúť na hasičov, ktorí sú jeho srdcu blízki, aby sa vždy vracali zdraví k svojim 
rodinám a nikdy neľutovali čas venovaný ľuďom, ktorí potrebovali pomoc. Naposledy 
zasahovali po sobotňajšej búrke v obciach Vyšná Voľa a Nižná Voľa v okrese Bardejov. 
Poslankyňa Schlosserová práve dostala mail od riaditeľa Športového gymnázia v Poprade, 
ktorý ďakuje za hlasovanie a podporu projektu dislokácie Strednej športovej školy v Poprade. 
Vyvinie absolútnu snahu, aby táto škola bola pýchou školstva PSK a jeho dôstojným 
reprezentantom v oblasti výchovy mladých športovcov a reprezentantov kraja a Slovenska. 
Tento mail odoslal len poslancom, na ktorých mal mailové adresy, ale poďakovanie patrí 
všetkým prítomným na tomto rokovaní. Predseda PSK Majerský dodal, že PSK sa vynasnaží 
o prevedenie tohto projektu v čo najlepšom čase aj kvalite.  
 
 

K bodu 19 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 27. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za vytrvalosť a spoluprácu v priebehu dnešného 
zasadnutia konaného formou videokonferencie.  
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