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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 27 / 2021 
 
 

z 28. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 21. júna 2021 v Prešove 
 

 
 
              Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

   Program: 
      

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 

                3. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
                4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2021.                                                 
                5. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK.                                                        
                6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.                                                                                                                                                                  
                7. Návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny a PSK.  
                8. Zrušenie škôl a školských zariadení s právnym nástupcom v procese optimalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
                9. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy 
                    elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.  
              10. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium,  
                    Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce.   
              11. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia,  
                    Masarykova 2, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov. 
              12. Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 
                    o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 
              13. Zmena Výzvy pre región pre rok 2021. 
              14. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región,  
                    Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu, Program 2:  Podpora obnovy kultúrnych   
                    pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4:  
                    Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.                                                                 
              15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 
              16. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 
                    koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“. 
              17. „Quo vadis, Romale?“ - analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území PSK.                                                                                                                         
              18. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020.                              
              19. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2020.                                      
              20. Výročná správa IDS Východ, s. r. o., za rok 2020.                                                                                 
              21. Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
              22. Výsledky kontroly NKÚ SR k „Rekonštrukciám, opravám a údržbe mostných objektov na cestách II. a III. triedy“.   
              23. Schválenie zámeru vstupu Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART & HOLOCAUST v rámci Výzvy schémy malých grantov 
                    na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 SR. 
              24. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa. 
              25. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 
              26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021. 
              27. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: 
                    A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní. 
                    B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní.   
              28. Rôzne. 
              29. Interpelácie poslancov. 
              30. Záver.   
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 28. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. Privítal 59 prítomných poslancov PSK. Písomne sa ospravedlnili poslanci Hačko, 
Kičura, Pilip.  
Následne si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého Ing. Ivana Soleja, bývalého 
poslanca Zastupiteľstva PSK. 
  
Predseda PSK Majerský navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Bieľaka, 
Ferenčáka, Holinku, Kmeca, Vooka.  
Hlasovanie:                 za: 55    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Heredošovú a poslanca Benka. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia a zároveň navrhol zaradiť v bode 
rôzne bod Optimalizácia siete nemocníc na území Slovenska. Dotkne sa aj nemocníc v PSK, 
spomínal to už na zasadnutí Rady PSK. 
Diskusia:  
Poslanec Vook požiadal predsedu PSK, aby spomínaný bod nebol zaradený v bode rôzne, ale 
aby bol samostatným bodom programu, lebo táto téma je vážnejšia, ako sa možno zdá. Bod 
s názvom Optimalizácia siete nemocníc s dopadom v PSK si zaslúži byť samostatným bodom 
rokovania. Podľa slov predsedu PSK Majerského to nič nemení na veci, lebo je samostatným 
bodom. Poslanec Vook písomne nepredložil svoj návrh. Poslanec Vook pripomenul, že na 
Rade PSK predložil žiadosť o zaradení tohto bodu za poslanecký klub Dohoda pre región. 
Predseda PSK Majerský dodal, že v tejto žiadosti nie je explicitne uvedené jeho zaradenie. 
O predloženom bode sa bude rokovať, je navrhnuté jeho samostatné zaradenie do programu 
rokovania. Bude samostatným 28. bodom rokovania. Riaditeľ Úradu PSK ho upozornil, že 
zastupiteľstvo má hlasovať najprv o jeho predloženom návrhu a až potom o návrhu poslanca 
Vooka, keďže o návrhoch sa hlasuje v poradí, v akom boli predložené. 
 
Doplňovací návrh programu predložený predsedom PSK Majerským:  
- v bode 28 - Rôzne zaradiť bod Optimalizácia siete nemocníc na území Slovenska. 
Hlasovanie:                 za: 51   proti: 0     zdržalo sa: 5 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 

 Program 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (s doplneným bodom):  
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 

                3. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
                4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2021.                                                 
                5. Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach PSK.                                                        
                6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.                                                                                                                                                                  
                7. Návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny a PSK.  
                8. Zrušenie škôl a školských zariadení s právnym nástupcom v procese optimalizácie stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
                9. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy 
                    elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.  
              10. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium,  
                    Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce.   
              11. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia,  
                    Masarykova 2, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov. 
              12. Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 
                    o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 
              13. Zmena Výzvy pre región pre rok 2021. 
              14. Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región,  
                    Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu, Program 2:  Podpora obnovy kultúrnych   
                    pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4:  
                    Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti.                                                                 
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              15. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021. 
              16. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov 
                    koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“. 
              17. „Quo vadis, Romale?“ - analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území PSK.                                                                                                                         
              18. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020.                              
              19. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2020.                                      
              20. Výročná správa IDS Východ, s. r. o., za rok 2020.                                                                                 
              21. Plán dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
              22. Výsledky kontroly NKÚ SR k „Rekonštrukciám, opravám a údržbe mostných objektov na cestách II. a III. triedy“.   
              23. Schválenie zámeru vstupu Tatranskej galérie v Poprade do projektu ART & HOLOCAUST v rámci Výzvy schémy malých grantov 
                    na predkladanie žiadostí o projekt podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, Granty EHP 2014 – 2021 SR. 
              24. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa. 
              25. Majetkové prevody nehnuteľného majetku - kúpa. 
              26. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021. 
              27. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementovaných projektov: 
                    A/ Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní. 
                    B/ Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní.   
              28. Rôzne: Optimalizácia siete nemocníc v SR.  
              29. Interpelácie poslancov. 
              30. Záver. 

Hlasovanie:                 za: 56    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Program 28. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2 – Schválenie zmeny zasadacieho poriadku 
Zastupiteľstva PSK: Predseda PSK Majerský predkladá zmenu zasadacieho 
poriadku zastupiteľstva, podľa ktorej už dnes sedia poslanci Zastupiteľstva PSK v rokovacej 
miestnosti. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle čl. V ods. 3 Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK s c h v a ľ u j e  zmenu zasadacieho poriadku Zastupiteľstva 
PSK v zmysle prílohy tohto uznesenia. 
Hlasovanie:                 za: 54    proti: 1     zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený. 

 
 

K bodu 3 – Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, informoval prítomných, že od posledného 
zasadnutia zastupiteľstva zostali v plnení uznesenia č. 482/2020, 598/2020, 710/2021. 
Uznesenie č. 728/2021 je čiastočne splnené, keďže zastupiteľstvo odsúhlasilo finančné 
prostriedky na vypracovanie návrhu investičného zámeru PSK Obnova a modernizácia 
športovísk na pozemkoch v katastrálnom území Sabinov.  
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: 56    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. 
polrok 2021: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, upozornil na finančné kontroly, ktoré 
budú v II. polroku 2021 zamerané na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti, 
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efektívnosti pri hospodárení s finančnými prostriedkami a nakladaní s majetkom PSK 
s dôrazom na zmluvné vzťahy s tretími stranami vo veci nájmu a prenájmu majetku PSK, 
predaja majetku PSK a vyradenia prebytočného a neupotrebiteľného majetku PSK.                                                 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  Plán kontrolnej 
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2021. 
Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa:0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Zásady vybavovania sťažností a petícií v podmienkach 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že od posledných schválených zásad 
nastali niektoré úpravy zákonov o sťažnostiach a petičnom práve, preto boli pripravené nové 
zásady. Nie sú tam žiadne veľké zmeny, iba vo vzťahu k týmto úpravám. Ospravedlnil sa 
prítomným za dve chyby v materiáli, ktoré budú opravené. V čl. III Podávanie, prijímanie 
a evidencia sťažností v 4. bode má byť správne uvedený ods. 2 nie ods. 4. V 12. bode má byť 
správne uvedený bod 11 nie bod 10. 
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   Zásady vybavovania 
sťažností a petícií v podmienkach PSK. 
Hlasovanie:                 za: 51    proti: 0     zdržalo sa:0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Predseda PSK Majerský pripomenul prítomným, že na minulom zasadnutí zastupiteľstvo 
prijalo zmenu rokovacieho poriadku, že na prítomnosť poslanca pri hlasovaní je potrebné 
okrem zasunutej hlasovacej karty aj stlačenie tlačidla pri hlasovaní za, proti alebo zdržal sa, 
inak bude pri hlasovaní vykazovaný ako neprítomný. Teda zastupiteľstvo už rokuje v zmysle 
uvedenej zmeny rokovacieho poriadku. Keď má poslanec zasunutú kartu, musí stlačiť niektoré 
z 3 tlačidiel. 
 
 

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2021 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2021: Ing. Olekšáková, vedúca odboru financií 
Úradu PSK, predkladá 4. úpravu rozpočtu, v ktorej sa zapájajú kapitálové výdavky v celkovej 
výške 306 630 eur s krytím z rezervného fondu v rovnakej výške 306 630 eur. V jednotlivých 
oblastiach sa uskutočnia nasledovné zmeny. V Úrade PSK je nulový dopad na rozpočet, lebo 
jedna investičná akcia bude odúčtovaná a zaradené budú 2 nové investičné akcie na projektové 
dokumentácie. V oblasti kultúrnych služieb sa navyšuje rozpočet o 188 080 eur, v oblasti 
vzdelávania o 101 550 eur a v oblasti sociálneho zabezpečenia je navýšenie investičných akcií 
vo výške 17 000 eur.                                                                                                                                             
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 4/PSK/2021  

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 226 047 979 € 

 Bežné výdavky o 0 € na 217 555 410 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 4 585 425 € 

 Kapitálové výdavky  o               306 630 € na 100 073 338€ 

 v tom oblasť financovania:   

 Kultúrne služby  188 080 € 

 Vzdelávanie  101 550 € 

 Sociálne zabezpečenie  17 000 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o        306 630 € na 91 316 728 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na      
 

4 321 384 € 
 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

 Podľa prílohy tohto uznesenia. 
 

 
 

 
 

  

 
 
Hlasovanie:                 za: 50    proti: 0     zdržalo sa:0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU   RF 306 630 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     0 € 

Úrad PSK Projektové dokumentácie pre kultúrne zariadenia       

  Knižnica Jána Henkela v Levoči - Rekonštrukcia budovy - PD 08 RF -120 000 € 

  Projektové dokumentácie pre školské zariadenia       

  SOŠ lesnícka Prešov - Rekonštrukcia internátu SOŠ lesníckej  
v Bijacovciach na účel prevádzkovania pobytových sociálnych služieb 09 RF 50 000 € 

  Projektové dokumentácie pre sociálne zariadenia       

  CSS Vita Vitalis Prešov - Komplexná rekonštrukcia interiérov - PD 10 RF 70 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     188 080 € 

Ľubovnianske múzeum – 
hrad v St. Ľubovni 

Modernizácia ATS stanice s výmenou potrubných rozvodov pod hradom 
Ľubovňa - dofinancovanie 08. RF 4 040 € 

Podtatranské múzeum 
v Poprade Úprava podlahy a sanácia vlhkosti kniežacej hrobky - dofinancovanie 08. RF 24 000 € 

Vihorlatské múzeum 
v Humennom Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa - dofinancovanie 08. RF 167 040 € 

Hornozemplínske 
osvetové stredisko 
Vranov n. T. 

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy 08. RF -158 024 € 

Hornozemplínska 
knižnica, Vranov n. T 

Rekonštrukcia a modernizácia multifunkčnej budovy kultúrneho centra  
vo Vranove nad Topľou 08. RF 158 024 € 

Podduklianske osvetové 
stredisko vo Svidníku Nákup pozemkov 08. RF -7 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     101 550 € 

SOŠ polytechnická 
Humenné Doplnenie bleskozvodu 09. RF 3 400 € 

Obchodná akadémia 
Humenné Nákup záhradného traktora 09. RF 4 000 € 

Stredná zdravotnícka 
škola Humenné Dažďové odvodnenie terasy na 1. poschodí školského internátu 09. RF 2 750 € 

Gymnázium J. A. 
Raymana Prešov Envirocentrum na GJAR - PD 09. RF 15 000 € 

SOŠ polytechnická  
J. A. Baťu Svit Nákup kníhviazača 09. RF 45 000 € 

Gymnázium J. F. 
Rimavského Levoča 

Spolufinancovanie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR na zlepšenie 
vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách 
na rok 2021 

09. RF 1 400 € 

Hotelová akadémia 
Prešov 

Spolufinancovanie rozvojového projektu MŠVVaŠ SR na zlepšenie 
vybavenia školských jedální pri základných školách a stredných školách 
na rok 2021 

09. RF 6 500 € 

Stredná zdravotnícka 
škola Humenné Zateplenie telocvične - PD 09. RF 6 000 € 

Spojená škola J. 
Henischa Bardejov Odsávacie zariadenie nad CNC plazmou 09. RF 15 000 € 

Spojená škola Sabinov Obnova a modernizácia športovísk - predprojektová štúdia 09. RF 2 500 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     17 000 € 

Domov sociálnych 
služieb vo Vranove  
nad Topľou 

Prístavba dvojpodlažnej budovy v areáli DSS Vranov n. T. - 
dofinancovanie 10 RF 9 000 € 

Senior dom Svida, 
Svidník Nákup traktorovej kosačky 10 RF 4 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v Stropkove Nákup traktorovej kosačky 10 RF 4 000 € 



7 
 

K bodu 7 – Návrh Memoranda o partnerstve a spolupráci 
Nadácie PSK pre podporu rodiny a PSK: Mgr. Guman, vedúci oddelenia 
financovania a registrácie Úradu PSK, oboznámil prítomných s tým, že dňa 25. 2. 2021 na 
7. zasadnutí Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny bol zriadený nadačný fond na 
riešenie krízových situácií na pomoc občanom postihnutým rôznymi prírodnými pohromami a 
katastrofami na území PSK. Predseda PSK Majerský doplnil, že takýto návrh predložil 
poslanec Ceľuch. O tomto návrhu sa komunikovalo viackrát, prerokovala ho Rada PSK a boli 
oslovení starostovia a primátori obcí a miest. Bola by to samostatná časť Nadácie PSK pre 
podporu rodiny so samostatným účtom, ktorou chce PSK pomáhať starostom a primátorom pri 
živelných pohromách, ktoré postihnú obce a mestá. Nikto si nepraje vznik takýchto situácií, 
ale práve takáto pomoc pomôže zmierniť ich následky. 
Diskusia:  
Poslanec Ceľuch poďakoval PSK za vyslyšanie jeho prosby. Tento rok naši dobrovoľní hasiči 
odpracovali 170 000 hodín bez nároku na odmenu. Od januára do 10. mája má presnú evidenciu 
odsúhlasenú Hasičským a záchranným zborom. V PSK so zmapovaním len 4 okresov je to 
úžasné číslo v počte 11 674 hodín. Ako občan a starosta je spokojný s týmto návrhom. Do 
pozornosti dal požiar 70 domov v poľskej obci pri Nowom Targu v sobotu večer. Mal by to byť 
fond, kde by sa našli finančné prostriedky na odškodnenie ľudí, ktorí častokrát nemajú finančné 
prostriedky na poistenie vlastného majetku. Je veľmi vďačný ako poslanec PSK, ale v prvom 
rade ako starosta obce a občan tohto kraja. Podľa slov predsedu PSK Majerského je treba 
určite oficiálne a verejne poďakovať dobrovoľným hasičom. Verí, že pri udeľovaní Cien PSK 
na konci tohto roka budú prevažnú väčšinu ocenených tvoriť ľudia, ktorí pomohli PSK bojovať 
s pandémiou. Dobrovoľní hasiči boli prví v rade, ktorí pomáhali a patrí im veľká vďaka. Bola 
tu spomenutá poľská obec pri Nowom Targu. Včera rozprával s maršálkom Malopoľského 
vojvodstva. Ľudia v tejto obci sú zronení, ale zomkli sa a navzájom si pomáhajú. K zmierneniu 
dôsledkov požiaru prispieva vojvodstvo, obec a všetci zainteresovaní. V tejto obci žije veľká 
časť bývalých slovenských občanov. Uvažoval o schválení nejakej symbolickej čiastky 
zastupiteľstvom, do konca zasadnutia sa môže niečo vymyslieť. Maršálek ho aj cez konzula 
ubezpečil, že nepotrebujú žiadne financie a vedia odstrániť škody po požiari aj vlastnými 
prostriedkami. Mgr. Guman doplnil, že PSK vyzval mailom s touto ponukou všetkých 665 
miestnych samospráv PSK. 40 samospráv na svojich zastupiteľstvách už schválilo toto 
memorandum. Postupne sa pridávajú miestne samosprávy miest ako Lipany, Stará Ľubovňa, 
Podolínec, Stropkov. Veľa samospráv čaká na dnešné rozhodnutie Zastupiteľstva PSK, preto 
požiadal poslancov PSK o jasný signál VÚC ísť do tohto partnerstva a spolupráce. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e 
a) Memorandum o partnerstve a spolupráci Nadácie PSK pre podporu rodiny 

a Prešovského samosprávneho kraja 
b) vklad PSK vo výške 82 624,40 eur do nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu 

rodiny na riešenie krízových situácií. 
Hlasovanie:                 za: 54    proti: 0     zdržalo sa:0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 8 – Zrušenie škôl a školských zariadení s právnym 
nástupcom v procese optimalizácie stredných škôl 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva 
Úradu PSK, povedal, že ide vlastne o ukončenie procesu, ktorý PSK začal na 21. zasadnutí 
Zastupiteľstva PSK dňa 22. 6. 2020. Vtedy, zastupiteľstvo schválilo predložené zmeny 
a následne po preskúmaní všetkých dokladov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
SR svojimi rozhodnutím zo dňa 18. 3. 2021 vyradilo zo siete škôl a školských zariadení 
Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce a Strednú oború školu polytechnickú A. 
Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce so všetkými jej organizačnými zložkami, 
rozhodnutím zo dňa 22. 3. 2021 Strednú odbornú školu služieb, Hlavná 6, Stropkov a 
rozhodnutím zo dňa 22. 4. 2021 Obchodnú akadémiu, Volgogradská 3, Prešov a Strednú 
odbornú školu podnikania, Masarykova 24, Prešov k 31. 8. 2021. Zastupiteľstvo PSK rozhoduje 
v zmysle zákona o samospráve VÚC o zrušení právnických osôb v samosprávnom kraji. 
V zmysle uvedeného PSK ako zriaďovateľ ruší Strednú odbornú školu, Hlavná 6, Stropkov 
k 31. 8. 2021. Výchovno-vzdelávací proces bude zabezpečovať od 1. 9. 2021 Stredná odborná 
škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov na elokovanom pracovisku v Stropkove. 
Na uvedenú školu prejde hnuteľný a nehnuteľný majetok a pracovnoprávne vzťahy. 
Vymedzenie majetku bude špecifikované v zriaďovacej listine v zmysle protokolu o odovzdaní 
a prevzatí majetku. PSK ruší Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce a Strednú školu 
polytechnickú A. Warhola k 31. 8. 2021 s právnym nástupcom Spojenou školou, Duchnovičova 
506, Medzilaborce ako rozpočtovou organizáciou s organizačnými zložkami gymnáziom 
a Strednou odbornou školou polytechnickou A. Warhola. Práva a povinnosti, pracovnoprávne 
vzťahy, iné vzťahy prejdú od 1. 9. 2021 na Spojenú školu, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 
PSK ruší k 31. 8. 2021 Obchodnú akadémiu, Volgogradská 3, Prešov a Strednú odbornú školu 
podnikania, Masarykova 24, Prešov s jej organizačnými zložkami. Právny nástupca Spojená 
škola, Masarykova 24, Prešov bude ako príspevková organizácia s organizačnými zložkami 
obchodnou akadémiou a strednou odbornou školou podnikania a jej súčasťami. Všetky práva 
a povinnosti, pracovnoprávne vzťahy, majetkové vzťahy budú vyšpecifikované a prejdú na 
nový právny subjekt. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK 
schváliť uvedené zmeny. Ide o legislatívne nastavený dvojstupňový proces v rámci SR. 
Zastupiteľstvo PSK musí schváliť najprv zrušenie a potom VZN PSK schváliť jednotlivé 
právne subjekty ako nástupnícke organizácie zrušených škôl. 
Diskusia:  
Poslanec Damankoš poďakoval odboru školstva za množstvo náročnej analytickej práce 
a všetkým tým, ktorí podporili zmeny v prvom kole a momentálne nie sú k nim nejaké zásadné 
výhrady. Nie je to ľahká a radostná úloha, ale je presvedčený, že zastupiteľstvo robí 
rozhodnutia, na konci ktorých bude možno menšia, ale lepšia, flexibilnejšia a efektívnejšia sieť 
škôl. Má jednu veľmi konkrétnu otázku, ktorú by v mene viacerých občanov okresu Prešov 
adresoval vedúcemu odboru školstva. Padlo to už aj na Rade PSK. Pôvodne sa uvažovalo, že 
v sídle dnešnej OA na ul. Volgogradskej by mali byť nejaké sociálne inštitúcie. Medzitým sa 
úvahy posúvajú ďalej. Požiadal vedúceho odboru školstva zaujať stanovisko k tejto veci, aby 
zaznela oficiálna informácia a neviedli sa špekulácie. PaedDr. Furman odpovedal, že prvotný 
záujem zo strany sociálnych zariadení v Prešove v rámci PSK bol taký, že tam bude súčasť 
sociálneho zariadenia nachádzajúceho sa v susedstve. Potom bola prehodnotená celá situácia 
kvôli veľkej investícii v kultúre a to rekonštrukcie areálu krajskej knižnice na ul. 
Konštantínovej v Prešove, ktorou SOŠ dopravná príde o telocvičňu a vonkajšie cvičebné 
priestory. Z tohto dôvodu bol predložený návrh presunu sídla SOŠ dopravnej z ul. 
Konštantínovej na ul. Volgogradskú, lebo je tam technické vybavenie týkajúce sa športovej 
prípravy zabezpečené a dá sa tom fungovať v normálnom režime. Poslanec Benko túto vec 
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spomenul na Rade PSK a chcel by vedieť, kedy to nastane, či SOŠ dopravná bude mať priestory 
pripravené a koľko finančných prostriedkov bude potrebné dať na túto budovu od PSK. Pozná 
stav budovy OA, cca 15 – 20 rokov tam nešli nejaké veľké investície. Keďže sa bude do tejto 
budovy sťahovať SOŠ dopravná, bude tam potrebné investovať aj nemalé finančné prostriedky 
PSK. PaedDr. Furman odpovedal, že do 31. 8. 2021 je v týchto priestoroch ešte OA. Odbor 
školstva pripravuje materiál na augustové zasadnutie zastupiteľstva so zmenou sídla SOŠ 
dopravnej s tým, že tam budú potrebné nejaké finančné prostriedky na zabezpečenie prechodu 
z ul. Konštantínovej na ul. Volgogradskú, ale ani zďaleka nebudú dosahovať výšku výstavby 
novej telocvične pre SOŠ dopravnú. V súčasnom období sú vymenené okná, vyregulovaná 
vyhrievacia a tepelná sústava na ul. Volgogradskej. Momentálne prebieha oprava strechy. 
V súčasnom období je tam súkromná základná škola, ktorá sa podieľa na nájme a energiách 
priestorov. Nebude to také dramatické v rámci investície týkajúcej sa SOŠ dopravnej na ul. 
Volgogradskej. Bude sa to postupne plánovať tak, aby sa aj tieto priestory zveľadili a škola bola 
v budúcnosti konkurencieschopná ostatným školám v rámci PSK. Poslanec Dupkala 
poznamenal, že je absolventom OA. Rodičia študentov mu volajú ohľadom sťahovania a je im 
veľmi ľúto, že jedna škola bola zrušená aj kvôli nevyhovujúcemu stavu budovy a o pár týždňov 
na to budova vlastne vyhovuje, ale už pre inú strednú školu. Bodaj by sa takéto argumentácie 
zo strany odboru školstva už viac nezopakovali, lebo naozaj to vrhá zlý tieň. Podľa slov 
poslanca Hoptu sa zastupiteľstvo opäť zaoberá racionalizáciou školstva a v podstate to 
znamená rušenie resp. spájanie stredných škôl. Uvedomuje si, že tento proces je v mnohých 
prípadoch nevyhnutný, lebo ak sa do roku 1990 rodilo na Slovensku zhruba 100 000 detí, dnes 
je to 55 000 – 58 000, teda takmer polovica. Mnohé školy PSK zostali žiť s pôvodným počtom 
učiteľov. Tento proces sa dotkne prakticky všetkých stredných škôl v každom okrese PSK. 
Požiadal, aby sa v tomto proces nerobili žiadne výnimky. To znamená, že keď v niektorom 
okrese zalobujú poslanci, nebude sa ich racionalizácia týkať, resp. zalobujú o dvojročný odklad 
neskôr. Je už dlhoročným poslancom PSK. Vždy pri rušení alebo spájaní školských alebo 
kultúrnych zariadení to bolo v minulosti tak, že peniaze potom prišli do daného okresu, resp. 
predmetná budova v prospech okresu. Pripomenul racionalizáciu kultúrnych zariadení v rámci 
PSK ešte za starého vedenia PSK. V Humennom bolo zrušené Vihorlatské kultúrne stredisko, 
ktoré slúžilo okresom Humenné, Snina, Medzilaborce s tým, že tam bude nejaké pracovisko 
lekára a bude to výhodné pre sídlisko, lebo tam nič nie je. Dnes je tam na prízemí krčma a PSK 
prakticky prišiel o Vihorlatské kultúrne stredisko. Podobný bol predaj päťposchodového 
internátu pri Lidli v Humennom nejakej súkromnej firme za 260 000 eur. Treba dávať pozor na 
takéto záležitosti, lebo PSK má veľké problémy napr. v sociálnej oblasti s umiestňovaním ľudí 
a nemá dostatok zariadení. Poslanci PSK by sa nemalí príliš rýchlo zbavovať majetku vo 
vlastníctve PSK, alebo keď sa už zbavia, aby zostal v PSK a bol využitý v iných oblastiach 
napr. sociálnej, kultúrnej a pod., teda aby nešiel do prenájmu. Zopakoval, aby sa v pokračovaní 
racionalizácie škôl nerobili žiadne výnimky na základe lobingu poslancov. Treba sa dohodnúť 
na termíne spustenia a je potrebné to previesť na území celého kraja tak, aby to bolo 
predovšetkým ekonomicky hospodárne pre PSK, ale aby sa zároveň brali do úvahy aj sociálne 
aspekty jednotlivých okresov najmä okrajových. Upozornil na to, že kandidoval za stranu Úsvit 
a nie je nezaradeným poslancom, preto žiada o opravu pri svojom mene. Poslanec Kaliňák 
pripomenul, že okres Medzilaborce prišiel za uplynulých 15 rokov o 2 stredné školy, zostala už 
len jedna spojená. Nechce polemizovať, sú to fakty, ktorým sa nedá vyhnúť. Poďakoval 
vedúcemu odboru za skutočne konštruktívny prístup. Snažili sa využiť všetko možné aj 
nemožné, aby sa vyhli takému riešeniu, ale situácia je taká, aká je a tomu, čo sa neschvaľuje, 
sa zrejme vyhnúť nedalo. Požiadal vedúceho odboru školstva, aby umožnil vytvoriť určitú 
kapacitu aj pre gymnaziálne štúdium v rámci spojenej školy v budúcom školskom roku. Pokiaľ 
ide o terajšiu budovu gymnázia, mesto Medzilaborce má určité vízie s jej využitím 
v budúcnosti, preto požiadal o vedenie konštruktívnej diskusie týmto smerom. 
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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    r u š í  
1. Strednú odbornú školu služieb, Hlavná 6, Stropkov, IČO: 00398861, k 31. 08. 2021 ako 

príspevkovú organizáciu zlúčením s právnym nástupcom Strednou odbornou školou 
elektrotechnickou, Hviezdoslavova 44, Stropkov IČO: 37947915 ako rozpočtovou 
organizáciou.  

2. Gymnázium, Duchnovičova 13, Medzilaborce, IČO: 00161055, k 31. 08. 2021 ako 
rozpočtovú organizáciu spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, Duchnovičova 
506, Medzilaborce ako rozpočtovou organizáciou s organizačnými zložkami Gymnázium,  
Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce.  

3. Strednú odbornú školu polytechnickú Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce, IČO: 37942506, k 31. 08. 2021 ako rozpočtovú organizáciu, Školskú 
jedáleň, Duchnovičova 506, Medzilaborce ako súčasť Strednej odbornej školy 
polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Školský internát 
ako súčasť Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola, Duchnovičova 
506, Medzilaborce spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce ako rozpočtovou organizáciou s organizačnými zložkami Gymnázium, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce.  

4. Obchodnú akadémiu, Volgogradská 3, Prešov, IČO: 00162183, k 31. 08. 2021 ako 
rozpočtovú organizáciu spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, Masarykova 24, 
Prešov ako príspevkovou organizáciou s organizačnými zložkami Obchodná akadémia 
a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.  

5.  Strednú odbornú školu  podnikania, Masarykova 24, Prešov, IČO: 37880241, k 31. 08. 
2021 ako príspevkovú organizáciu, Školskú jedáleň, Masarykova 24, Prešov ako súčasť 
Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 24, Prešov a Školský internát, 
Masarykova 24, Prešov ako súčasť Strednej odbornej školy podnikania, Masarykova 
24, Prešov spojením s právnym nástupcom Spojenou školou, Masarykova 24, Prešov ako 
príspevkovou organizáciou s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, 
Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov.  

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

K bodu 9 – Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje 
Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej 
odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov: 
PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že v rámci dôvodovej správy 
je vygenerovaný celý nastavený proces. Dnes je potrebné schválenie VZN zastupiteľstvom, aby 
sa zavŕšil proces optimalizácie v okrese Stropkov. Komisia školstva, mládeže, TV a športu 
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál. 
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Diskusia:  
Poslanec Vook o tejto situácii rozprával aj na Rade PSK, ide konkrétne o túto školu. Osobne 
je za racionalizáciu, verí, že aj väčšina poslancov PSK. Ale racionalizácia škôl v meste Svidník 
prešla medzi prvými. Zarážajúce je, že okresní poslanci sa snažili, aby racionalizácia bola bez 
najmenších chýb, aby im nikto nemohol nič vyčítať. Nepochopí jednu vec, že v Stropkove sa 
budú zlučovať školy a jedna zo škôl ostáva v tej istej budove, ako bola predtým. Aj vo Svidníku 
bolo SOU strojárenské, jeho budova prešla rekonštrukciou, opravou interiéru, boli tam aj 
nakúpené stroje a táto škola musela byť presunutá na školu polytechnickú kvôli naplneniu 
racionalizácie. V tomto prípade dôjde len k spojeniu škôl, ale bez riaditeľa. Bude len jeden 
riaditeľ a bude mať 2 budovy. Nevie, či dôjde pri tejto racionalizácii až k takej veľkej úspore. 
Ak sa má robiť racionalizácia, tak pre každý okres rovnako, aby sa nemuselo pochybovať 
o politických či ekonomických rozhodnutiach. Toto rozhodnutie o sídle školy v tej istej budove 
mu pripadá ako skôr politické rozhodnutie a nie ekonomické. Rozprával o tom aj s vedúcim 
odboru školstva. Ak by sa táto škola spojila s elektrotechnickou, tak samozrejme, v Stropkove 
zracionalizovali školstvo. To mohli spraviť aj vo Svidníku a elokovať SOU, čiže SOU 
strojárenské mohlo byť elokovanou školou, mohla naďalej fungovať so 150 žiakmi. Spojenie 
škôl je dobrý ťah, učitelia si to chvália, ale v susednom alebo iných okresoch to bude tak, že 
budova zostane a vytvorí sa elokované pracovisko. Racionalizácia má byť v úplne inom 
zmysle. PaedDr. Furman vysvetlil, že každý okres prináša inú zmenu v rámci pohľadu na 
optimalizáciu a racionalizáciu. Je veľmi rád, že vo Svidníku dopadla ako dopadla, lebo SOŠ 
technická vôbec nevyhovovala parametrom žiadnych noriem týkajúcich sa prevádzky 
odborných učební a pod. Preto teraz PSK investuje veľké finančné prostriedky do SOŠ 
polytechnickej, aby bola vlastne dobudovaná táto infraštruktúra. Podobne je to v okrese 
Stropkov, kde budú spojené 2 školy s tým, že dočasne vzniká zatiaľ elokované pracovisko. Po 
dobudovaní infraštruktúry v rozmedzí niekoľkých rokov dôjde k zlúčeniu pod jeden subjekt, 
nielen čo sa týka názvu ale aj jednotlivých budov. V každom okrese je proces optimalizácie 
rozhodujúci na základe dohody s poslancami daného okresu. V jednotlivých okresoch sa podarí 
vyrokovať iné zmeny. V konkrétnom prípade nejde len o plat riaditeľa ale aj o prepojenie 
úväzkov, materiálno-technického vybavenia, celkového konceptu školy, vzťahov týkajúcich sa 
nepedagogických zamestnancov, školskej jedálne atď. Je to celý komplex, ktorý sa pri vzniku 
nového subjektu zlúči do jedného s efektívnym využívaním finančných zdrojov. Proces 
optimalizácie ide v niektorých okresoch rýchlejšie, kvituje postoj poslancov okresu Svidník aj 
momentálnu spätnú väzbu na vzniknutú fúziu a fúzie v iných okresoch, ktoré sa javia ako veľmi 
dobrý krok. V konečnom dôsledku fungujú ináč aj tieto školy. Podpredseda PSK Jakubov 
poďakoval vedúcemu odboru, pracovníkom odboru školstva aj komisii školstva, že pomohli 
a schválili tento spôsob racionalizácie v okrese Stropkov. Chápe výhrady kolegov v tejto veci, 
konkrétne poslanca Vooka, ale tieto 2 školy majú plné vybavenie k svojmu komplexnému 
vzdelávaniu v rámci svojich škôl. Čiže SOŠ služieb a SOŠ elektrotechnická majú dielne na 
trošku inej úrovni a s iným zameraním, ktoré by nebolo jednoduché premiestniť, dať pod jednu 
strechu a zatiaľ to priestorové a kapacitné podmienky akútne nevyžadujú. Pripomenul históriu 
školstva v okrese Stropkov. Ešte za minulého vedenia aj v nedávnej dobe PSK pristúpil 
k predaju 2 internátov, ktoré boli Zastupiteľstvom PSK vyhlásené ako nadbytočný majetok 
a zhruba pred pol rokom po vyradení zo siete školských zariadení boli predané kuchyňa aj 
jedáleň, teda došlo k istému finančnému benefitu z predaja týchto budov a to je tiež istá forma 
finančnej racionalizácie. Možno sa tento spôsob niekomu zdá ako kozmetická úprava, mohli 
k nej pristúpiť aj iné okresy, ale bránili sa aj takejto úprave. Nebude konkretizovať, asi každý 
vie, o čom hovorí.  
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja č. 86/2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, 
Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej,  
Hviezdoslavova 44,  Stropkov dňom 1. septembra 2021.  

Hlasovanie:                 za: 54    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 
 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
č. 86/2021, ktorým sa  

zriaďuje 
 

Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej 
školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené:   21. júna 2021 uznesením č. 736/2021  
Platnosť:                                          24. júna 2021, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinnosť :                                          1. septembra 2021 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 86/2021 
zo dňa 21. júna 2021, 
ktorým sa zriaďuje 

 
Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy 

elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov 
 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 a § 11 ods. (2) písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v zmysle § 9 ods. (1) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a 
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej iba 
„zákona o štátnej správe v školstve“) a v súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky č.: 2021/11352:3-A2200 zo dňa 22. 03. 2021 vydáva 
toto všeobecne záväzné nariadenie. 

 
 

Článok I 
Zriadenie elokovaného pracoviska 

 
 Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2021 
Elokované pracovisko, Hlavná 6, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy 
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov podľa § 19 ods. (7) zákona  o štátnej správe 
v školstve, ktorému predchádza zrušenie Strednej odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov 
k 31. 08. 2021 ako príspevkovej organizácie zlúčením s právnym nástupcom Strednou 
odbornou školou elektrotechnickou, Hviezdoslavova 44, Stropkov ako rozpočtovou 
organizáciou.  
 

Článok II 
Súvisiace práva a záväzky 

 
(1) V súlade s § 28 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších                 
predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich 
činnosť v Strednej odbornej škole služieb, Hlavná 6, Stropkov a iné právne vzťahy Strednej 
odbornej školy služieb, Hlavná 6, Stropkov (napr. záväzky a pohľadávky) prechádzajú dňom 
01. 09. 2021 na  Strednú odbornú školu elektrotechnickú, Hviezdoslavova 44, Stropkov.  
(2) Výchovno-vzdelávací proces zrušenej školy bude ďalej zabezpečovať od 01. 09. 2021 
Stredná odborná škola elektrotechnická, Hviezdoslavova 44, Stropkov na Elokovanom 
pracovisku, Hlavná 6, Stropkov.  
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Článok III 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

 
(1) Na Strednú odbornú školu elektrotechnickú, Hviezdoslavova 44, Stropkov prejde dňom 01. 
09. 2021 všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný majetok, ktorý bude v správe právneho 
predchodcu do dňa 31. 08. 2021. 
(2)  Vecné a finančné vymedzenie majetku Strednej odbornej školy elektrotechnickej, 
Hviezdoslavova 44, Stropkov bude vyšpecifikované v zriaďovacej listine Strednej odbornej 
školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov v zmysle protokolu o odovzdaní 
a prevzatí majetku.  
 

Článok IV 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Všeobecne   záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. 86/2021 bolo 
v súlade s § 11 ods. (2) písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom Prešovského 
samosprávneho kraja dňa 21. júna 2021 uznesením č. 736/2021. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2021. 
  
 

 

 

 

V Prešove 21. júna 2021 

                                                                                                               v. r.  

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

  PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

        predseda 
                   Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 10 – Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje 
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými 
zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná 
odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, 
Medzilaborce: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, predstavil 
predmetné VZN PSK. Celá genéza tohto procesu je uvedená v dôvodovej správe. Komisia 
školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   s c h v a ľu j e  Všeobecne záväzné  nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja č. 87/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 
506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce dňom 1. septembra 2021. 

Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 
 
 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
č. 87/2021, ktorým sa  

zriaďuje 
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami  

Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a  
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené:   21. júna 2021 uznesením č. 737/2021  
Platnosť:                                          24. júna 2021, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinnosť :                                          1. septembra 2021 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 87/2021, ktorým sa  
zriaďuje 

Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce  
s organizačnými zložkami 

Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a  
Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 

 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 a § 11 zákona NR SR 

č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
znení neskorších predpisov, v spojení s § 9, § 19, § 20 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a v zmysle rozhodnutia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10981:5-A2200 zo dňa 18. 03. 2021 vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Článok I 
Zriadenie školy  

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2021 spojením 
Gymnázia, Duchnovičova 13, Medzilaborce a Strednej odbornej školy polytechnickej Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce (ďalej len „právny predchodca“) v súlade s § 20 zákona 
o štátnej správe v školstve Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce 
s organizačnými zložkami Gymnázium, Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná 
škola polytechnická Andyho Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce. 

 
Článok II 

Spôsob vzniku školy  
 
Spojená škola, Duchnovičova 506, Medzilaborce s organizačnými zložkami Gymnázium, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce a Stredná odborná škola polytechnická Andyho Warhola, 
Duchnovičova 506, Medzilaborce (ďalej len „Spojená škola“) vzniká ako rozpočtová organizácia 
v zmysle § 21 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.  
 
 

Článok III 
Súvisiace práva a záväzky 

 
V zmysle § 20 ods. (7) zákona o štátnej správe v školstve práva a povinnosti 
z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť u právneho predchodcu a 
iné  právne vzťahy právneho predchodcu  (napr. záväzky a pohľadávky)  prechádzajú dňom 01. 
09. 2021 na  Spojenú školu.  
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Článok IV 
Vecné a finančné vymedzenie majetku 

 
(1) Na Spojenú školu prejde dňom 01. 09. 2021 všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný 
 majetok, ktorý bude v správe právneho predchodcu do dňa 31. 08. 2021. 
(2)  Vecné a finančné vymedzenie majetku Spojenej školy bude vyšpecifikované v zriaďovacej 
 listine Spojenej školy v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku.  
 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Všeobecne   záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. 87/2021 bolo 

v súlade s  § 11 ods. (2) písm.  a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 21. 06. 2021  uznesením 
č. 737/2021. 

(2)  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2021. 
 

 

 

 

V Prešove dňa 21. júna 2021 

 

 

                                                                                                               v. r.  

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

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

       predseda 
       Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 11 – Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje 
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačným zložkami, 
Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná 
škola podnikania, Masarykova 24, Prešov: PaedDr. Furman, vedúci odboru 
školstva Úradu PSK, predkladá predmetný návrh VZN PSK s popísanou genézou v dôvodovej 
správe. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť 
predložený materiál. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) 
písm. a) a písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona NR SR 
č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   s c h v a ľu j e  Všeobecne záväzné nariadenie 
Prešovského samosprávneho kraja č. 88/2021, ktorým sa zriaďuje Spojená škola, 
Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, Masarykova 24, 
Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov dňom 1. septembra 
2021. 
Hlasovanie:                 za: 54    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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Príloha tohto uznesenia: 
 
 
 

PREŠOVSKÝ  SAMOSPRÁVNY  KRAJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  
č. 88/2021, ktorým sa  

zriaďuje 
 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov  
s organizačnými zložkami 

Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a 
Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schválené:   21. júna 2021 uznesením č. 738/2021  
Platnosť:                                          24. júna 2021, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinnosť :                                          1. septembra 2021 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 88/2021, ktorým sa  
zriaďuje 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov  
s organizačnými zložkami  

Obchodná akadémia, Masarykova 24, Prešov a 
Stredná odborná škola podnikania, 

Masarykova 24, Prešov 
 
 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 a § 11 zákona NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v 
znení neskorších predpisov, v spojení s § 9, § 19, § 20 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení (ďalej len „zákon o štátnej správe v školstve“) a v zmysle rozhodnutia Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/11349:6-A2200 zo dňa 22. 04. 2021 vydáva toto 
všeobecne záväzné nariadenie. 
 

Článok I 
Zriadenie školy a jej súčastí  

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2021 spojením 
Obchodnej akadémie, Volgogradská 3, Prešov a Strednej odbornej školy podnikania, 
Masarykova 24, Prešov (ďalej len „právny predchodca“) v súlade s § 20 zákona o štátnej správe 
v školstve Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná 
akadémia, Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, 
Prešov. Súčasťou Spojenej školy, Masarykova 24, Prešov je Školská jedáleň, Masarykova 24, 
Prešov a Školský internát, Masarykova 24, Prešov. 

 
Článok II 

Spôsob vzniku školy a jej súčastí 
 

Spojená škola, Masarykova 24, Prešov s organizačnými zložkami Obchodná akadémia, 
Masarykova 24, Prešov a Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov (ďalej 
len „Spojená škola“) vzniká ako príspevková organizácia v zmysle § 21 zákona 523/2004 Z. 
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení. Súčasťou Spojenej školy je Školská jedáleň, Masarykova 24, Prešov 
a Školský internát, Masarykova 24, Prešov v súlade s § 20 ods. (8) zákona o štátnej správe 
v školstve.  

 
 

Článok III 
Súvisiace práva a záväzky 

 
(1) V zmysle § 20 ods. (7) zákona o štátnej správe v školstve práva a povinnosti z       

pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich činnosť u právneho predchodcu 
a iné  právne vzťahy právneho predchodcu (napr. záväzky a pohľadávky) prechádzajú 
dňom 01. 09. 2021 na  Spojenú školu.  
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(2) V súlade s § 28 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich 
činnosť v Školskej jedálni, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej  odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov a iné právne vzťahy prechádzajú dňom 01. 09. 2021 
na  Spojenú školu.  

(3) V súlade s § 28 zákona NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších 
predpisov práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov zamestnancov vykonávajúcich 
činnosť v Školskom internáte, Masarykova 24, Prešov ako súčasti Strednej  odbornej školy 
podnikania, Masarykova 24, Prešov a iné  právne vzťahy prechádzajú dňom 01. 09. 2021 
na  Spojenú školu.  

 
Článok IV 

Vecné a finančné vymedzenie majetku 
 
(1) Na Spojenú školu prejde dňom 01. 09. 2021 všetok hnuteľný a všetok nehnuteľný 
 majetok, ktorý bude v správe právneho predchodcu do dňa 31. 08. 2021. 
(2)  Vecné a finančné vymedzenie majetku Spojenej školy bude vyšpecifikované v zriaďovacej 
 listine Spojenej školy v zmysle protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku.  
 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenie 

 
(1) Všeobecne  záväzné  nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. 88/2021 bolo 

v súlade s  § 11 ods. (2) písm.  a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších 
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
schválené Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja dňa 21. 06. 2021  uznesením 
č. 738/2021. 

(2)  Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 1. septembra 2021. 
 

  

 

 

V Prešove dňa 21. júna 2021 

 

 

 

 

                                                                                                                v. r. 

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

PaedDr. Milan Majerský, PhD. 

       predseda 
       Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 12 – Zmena Výzvy PREDSEDU PSK na predkladanie 
žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v zmysle VZN PSK č. 
78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom 
znení: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia, oboznámil prítomných 
s predmetom návrhu, ktorým je zmena uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 633/2021 zo dňa 15. 2. 
2021. V čl. III Podmienky výzvy sa vypúšťa termín schválenia dotácie „máj 2021“ a nahrádza 
sa textom „august 2021“. Po procese hodnotenia žiadostí niektorí žiadatelia odmietli podpísať 
zmluvu o poskytnutí dotácie z rôznych dôvodov a PSK má záujem o vyčerpanie celej 
schválenej alokácie. Takže nerozdelené prostriedky sa rozdelia ďalším žiadateľom spĺňajúcim 
podmienky výzvy. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenej 
Výzvy predsedu PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 m e n í     
uznesenie č. 633/2021 zo dňa 15. 2. 2021 nasledovne: 
 
v čl. III Podmienky výzvy sa vypúšťa text: termín schválenia dotácie máj 2021 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Celková suma alokácie pre Výzvu 
Predsedu spolu: 

320 000,00 eur 

Termín realizácie podporenej činnosti 01.01.2021 – 31.10.2021 

Termín na predloženie žiadosti 15.01.2021 – 28.02.2021 

Min. výška dotácie na jednu žiadosť 1 000,00 eur 

Max. výška dotácie na jednu žiadosť 
10 000,00 eur (avšak maximálne 80 % 
z celkového rozpočtu) 

Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie 

Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie máj 2021 

 

a nahrádza sa textom: termín schválenia dotácie august 2021. 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Celková suma alokácie pre Výzvu 
Predsedu spolu: 

320 000,00 eur 

Termín realizácie podporenej činnosti 01.01.2021 – 31.10.2021 

Termín na predloženie žiadosti 15.01.2021 – 28.02.2021 

Min. výška dotácie na jednu žiadosť 1 000,00 eur 

Max. výška dotácie na jednu žiadosť 
10 000,00 eur (avšak maximálne 80 % 
z celkového rozpočtu) 

Spolufinancovanie podporenej činnosti 20 % zo schválenej dotácie 
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Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie august 2021 

 
Hlasovanie:                 za: 52    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Zmena Výzvy pre región 2021: JUDr. Kocák, vedúci odboru 
projektového riadenia, predkladá zmenu Výzvy pre región 2021 schválenú uznesením 
Zastupiteľstva PSK č. 592/2020 dňa 14. 12. 2020, ktorá spočíva v úprave celkovej sumy pre 
jednotlivé programy nasledovne: Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného 
ruchu a pútnického turizmu, navrhovaná celková suma na program 710 539,79 eur, pôvodne 
schválená celková suma viac ako 800 000 eur; Program 2: Podpora obnovy kultúrnych 
pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok, navrhovaná celková suma na program 
487 480,74 eur, pôvodne schválená celková suma 580 000 eur; Program 3: Podpora výstavby 
a rekonštrukcie športovísk v PSK, navrhovaná celková suma na program 1 111 735,58 eur, 
pôvodne schválená celková suma 800 000 eur; Program 4: Podpora zvýšenia kvality v 
sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti, navrhovaná celková suma na 
program 90 243,89 eur, pôvodne schválená celková suma 220 000 eur. Celková suma tejto 
výzvy sa nemení, zostáva 2,4 mil. eur. Mení sa iba výška programov, ktorá  zohľadňuje aktuálnu 
situáciu po hodnotení žiadostí o poskytnutie dotácií.   
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenej 
Výzvy pre región PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021    
s c h v a ľ u j e 
zmenu  Výzvy  pre  región  2021 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 592/2020 dňa 
14. 12. 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 
nasledovne: 
v článku I. Výzvy pre región 2021 sa mení celková suma na program: 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu 
Celková suma na program: 710 539,79 eur 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 
Celková suma na program: 487 480,74 eur 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
Celková suma na program: 1 111 735,58 eur 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti 
Celková suma na program: 90 243,89 eur 
Hlasovanie:                 za: 51    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 14 – Návrh rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 78/219 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – 
Výzva pre región, Program 1: Podpora cyklodopravy, 
infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu, Program 
2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných 
kultúrnych pamiatok, Program 3: Podpora výstavby 
a rekonštrukcie športovísk v PSK, Program 4: Podpora zvýšenia 
kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia, informoval 
prítomných o rozdelení dotácií v jednotlivých programoch Výzvy pre región nasledovne: 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu: 
710 539,79 eur, zo 42 podaných žiadostí spĺňajúcich podmienky 26 podporených; Program 2: 
Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok: 487 480,74 
eur, z 29 podaných žiadostí spĺňajúcich podmienky 20 podporených; Program 3: Podpora 
výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK: 1 111 735,58 eur, z 51 podaných žiadostí 
spĺňajúcich podmienky 32 podporených; Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych 
službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti: 90 243,89 eur, z 12 podaných žiadostí 
spĺňajúcich podmienky 7 podporených. 
Diskusia:  
Poslanec Vook poďakoval predsedovi PSK, že vyhovel predsedom poslaneckých klubov 
a finančné prostriedky sa mohli prerozdeľovať podľa potreby v jednotlivých regiónoch. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. Všeobecne záväzného 
nariadenia PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenej 
Výzvy pre región 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  pre  región  
PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021 v objeme 2 400 000,00 
eur, z toho: 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu: 
710 539,79 eur 
z toho: 
kapitálové výdavky:    710 539,79 eur 
(príloha č. 1) 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych 
pamiatok: 487 480,74 eur 
v tom: 
podprogram 2.1     76 101,17 eur 
podprogram 2.2   411 379,57 eur 
z toho:  
bežné výdavky   411 379,57 eur 
kapitálové výdavky     76 101,17 eur  
(príloha č. 2) 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK: 1 111 735,58 eur 
z toho: 
kapitálové výdavky: 1 111 735,58 eur 
(príloha č. 3)  
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Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti: 90 243,89 eur 
v tom: 
podprogram 4.1   69 092,89 eur 
podprogram 4.2   21 151,00 eur 
z toho:  
bežné výdavky   21 151,00 eur 
kapitálové výdavky   69 092,89 eur 
(príloha č. 4) 
Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Prílohy tohto uznesenia: 
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K bodu 15 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
78/2021 zo dňa 3. 5. 2021: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia, 
dal do pozornosti zmenu predmetného uznesenia v okresoch Stropkov a Bardejov v programe 
2 kultúra. V okrese Stropkov žiadateľ Rád sv. Bazila Veľkého so sídlom v Prešove podal 
projekt „Oprava a údržba kultúrnej pamiatky monastyrského chrámu Buková Hôrka“. Tento 
projekt bol podporený v rámci dvoch okresov a žiadateľ dostal viac ako požadoval. Preto je 
predložený návrh, aby sa suma presahujúca výšku požadovanú žiadateľom, rozdelila na ďalšie 
2 projekty v rámci okresu. Ide o čiastku 640 eur. Táto suma bude rozdelená pre projekt obce 
Veľkrop „Figuríny a repliky uniforiem do expozície o prvej svetovej vojne“ a projekt 
Rímskokatolíckej farnosti sv. Anny, Turany nad Ondavou „Oprava chodníka kostola sv. Anny 
v Turanoch nad Ondavou“. V okrese Bardejov bol podporený projekt „Zabezpečenie mužských 
čižiem, tanečných topánok a klobúkov pre tanečnú skupinu Bardfa“. Žiadateľ požadoval 
dotáciu 960 eur. Poskytnutá dotácia prevyšovala jeho čiastku o 0,16 eur, ktoré budú pridelené 
pre projekt „Hertník – 670 rokov od prvej písomnej zmienky o obci“. Ostatné rozdelené dotácie 
zostávajú nezmenené.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. Všeobecne záväzného 
nariadenia 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 
mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021 nasledovne: 

- z Programu 2 KULTÚRA sa vypúšťa pôvodná príloha č. 2 okres Stropkov 

a nahrádza sa novou prílohou č. 2 okres Stropkov v zmysle prílohy tohto uznesenia  

- z Programu 2 KULTÚRA sa vypúšťa pôvodná príloha č. 2 okres Bardejov 

a nahrádza sa novou prílohou č. 2 okres Bardejov v zmysle prílohy tohto uznesenia. 

Hlasovanie:                 za: 52    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 16 – Schválenie predloženia žiadosti o NFP 
a spolufinancovania pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana 
verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie 
na regionálnej a miestnej úrovni“: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového 
riadenia, uviedol, že PSK má záujem o spracovanie žiadosti o NFP s názvom „Zabezpečenie 
ochrany verejného zdravia v Prešovskom kraji“. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o súhlas na 
predloženie takejto žiadosti na riadiaci orgán a súhlas na spolufinancovanie 5 % z celkového 
rozpočtu projektu vo výške 61 764,71 eur. V rámci projektu bude možné prefinancovať už 
zrealizované nákupy ochranných osobných pomôcok, prístrojov, zariadení, zdravotníckej 
techniky slúžiacej na boj s pandémiou COVID-19, ako aj vytvoriť nové zásoby týchto tovarov 
pre ďalšie obdobie. Momentálne sa čaká na aktualizáciu predmetnej výzvy, ktorá umožní aj 
doplnenie výdavkov na vakcinačné centrá. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom 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   predloženie žiadosti o NFP a 
spolufinancovanie pre ŽoNFP v rámci výzvy „Ochrana verejného zdravia a zníženie 
dopadov koronavírusovej pandémie na regionálnej a miestnej úrovni“, projektu 
„Zabezpečenie ochrany verejného zdravia v Prešovskom kraji“ pripravovaného v rámci 
výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, č. výzvy IROP-PO2-
SC214-2020-63, vo výške 61 764,71 eur, čo predstavuje 5 % celkového rozpočtu projektu. 
Hlasovanie:                 za: 47   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 – „Quo vadis, Romale?“ – analyticko-strategický 
dokument o rómskych komunitách na území PSK: PaedDr. Slivková, 
PhD., vedúca odboru strategického rozvoja, prezentovala prítomným koncepčný materiál 
„Kam kráčate, Rómovia?“, keďže situácia Rómov na Slovensku už teraz výrazne ovplyvňuje 
celkovú situáciu a zvlášť na východe SR. To bol hlavný podnet, kvôli ktorému sa odbor 
strategického rozvoja začal aktuálne tejto téme venovať. Cieľom tohto dokumentu je 
analyzovať stav rómskych komunít v PSK a prezentovať situáciu Rómov ako riešiteľnú. 
Strategický rámec PSK obsahuje aj návrh aktivít, ktorým by sa PSK mohol v najbližšej 
budúcnosti venovať. Väčšinou sú to návrhy spadajúce do kompetenčného rámca VÚC. Na 
základe atlasu rómskych komunít je práve PSK v prvej trojke s najvyšším podielom rómskeho 
obyvateľstva spomedzi ostatných krajov. Na východnom Slovensku žije viac ako 2/3 
celoslovenskej rómskej populácie (PSK, KSK). Na území PSK žije 130 000 Rómov a každý 6. 
obyvateľ PSK je práve rómskeho pôvodu. Zamestnanci odboru vypočítavali aj zaujímavé 
predikcie. O 4 roky má byť o 10 000 – 17 000 Rómov viac. Teda každý 4.  resp. 5. obyvateľ 
okresu Kežmarok, Vranov nad Topľou a Sabinov má rómsky pôvod. Až 90 000 Rómov žije na 
okraji alebo mimo obce, len 22 000 v koncentrácii vo vnútri obce a len 15 000 je integrovaných. 
Počet obcí so značným zastúpením rómskeho obyvateľstva stále pribúda. V roku 2004 to bolo 
7 obcí, v roku 2009 23 obcí, dnes je 40, v rokoch 2025 – 2030 to bude až 45 obcí. V rámci PSK 
je v 219 obciach zo 665 značná rómska populácia. Trendom bude pribúdanie rómskeho 
obyvateľstva a zvyšná bude už minorita v daných obciach. Hustota rómskeho obyvateľstva 
pribúda a to je aj trend, ktorý nás čaká. Úlohou bolo nielen zostať pri analýze daného stavu, ale 
aj navrhnúť riešenia. V prvom rade treba aktivity voči rómskym komunitám smerovať do 
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okresov s najreálnejšou situáciou, v druhom rade do ďalších vyselektovaných okresov 
a v treťom rade do okresov s nižším počtom rómskych obyvateľov. Aktuálny prístup je 
integrovať, sociálne zmeniť a predovšetkým ich angažovať v spoločnosti. Zmena môže nastať 
len vo vnútri a v rámci celých rómskych rodín. Nedá sa to urobiť jednotlivo. Preto aj víziou 
PSK je podporovať aktivity, na ktoré má kompetencie predovšetkým v oblasti zamestnanosti, 
rozvíjať klaster sociálnej ekonomiky, podporovať sociálne verejné obstarávania, čiže dávať 
prácu týmto ľuďom, pretože sila najsilnejších sa meria asi tými najslabšími. Úlohou PSK je 
podporiť čo najviac aktivít, ktoré by prispeli k zvýšeniu zamestnanosti Rómov. Ďalej je to 
podpora duálneho vzdelávania. 40-ročné Rómky majú už dospelé deti a chcú začať pracovať. 
Aj stredné školy v pôsobnosti PSK im môžu poskytnúť nejaké doplňujúce kurzy. PSK chce 
v oblasti bývania podporovať aktivity individuálneho budovania svojich stavieb. Chce 
podporovať a sieťovať subjekty zamerané na sociálnu zmenu a zlepšiť vzťahy rómskeho 
a ostatného obyvateľstva. To sa deje aj v súčasnosti, keďže komponent marginalizovaných 
skupín je súčasťou Catching-up Regions, kde sa momentálne finalizujú aktivity pri príprave 
žiadostí pre 6 vybraných obcí. Taktiež chce podporovať aktivity v oblasti kultúry, umenia, 
cestovného ruchu. Dôležitá je sociálna zmena, ktorú dokážu spôsobiť aktivity mimovládneho 
sektora aj cirkvi, a preto ich chce PSK aj v tomto smere strategicky podporiť. Je dôležité 
podchytiť práve šikovných ľudí.  Predikcia hovorí, že v roku 2035 bude na pracovnom trhu 
chýbať pol milióna obyvateľov. A tu je veľký priestor pripraviť sa na to a poskytnúť ich, aby 
rozvoj kraja prispel k zvýšeniu HDP aj vďaka tomu, že PSK pomôže rómskym spoluobčanom 
pričleniť sa na pracovný trh. 
Diskusia:  
Poslanec Ferenčák si prešiel tento analytický alebo satirický dokument, pretože ide o realitu, 
s ktorou sa stretávame každý deň v PSK a hlavne v pomenovaných okresoch. V rámci okresu 
Kežmarok je podiel rómskeho obyvateľstva mimo okresného mesta 51,47 %, čiže každý druhý 
obyvateľ. Mesto Kežmarok má 3 %, ale v rámci 115 obcí PSK s najvyšším podielom a počtom 
Rómov je 7 z okresu Kežmarok. V rámci indexu podrozvinutosti (socioekonomická 
a zdravotná situácia) je 5 z prvých 10 obcí v rámci PSK z okresu Kežmarok, 500 obydlí mimo 
obce bez základnej infraštruktúry. Z 30 obcí s najväčším počtom rómskeho obyvateľstva 
v rámci PSK je 10 z okresu Kežmarok. Od roku 2019 je atlas rómskych komunít. Má tento 
dokument poňať ako sumár atlasu rómskych komunít a zosumarizovanej tabuľky v rámci tohto 
atlasu, alebo je to dokument, na základe ktorého ide PSK niečo reálne robiť. Z pohľadu 
spracovania hodnotí materiál ako zosumarizovaný s tabuľkami. Je potrebné povedať, čo ďalej 
s týmto problémom. Materiál definuje 4 oblasti: zdravie, zamestnanosť, bývanie, vzdelávanie. 
Treba povedať, aké kroky v oblasti zdravia urobil, robí a bude robiť PSK. V rámci okresu 
Kežmarok nevidí aktivity, ktoré by boli na tomto poli robené. Z pohľadu zamestnanosti bolo 
povedané, že budú cesty, bude práca, len práca tu nejako neprišla. Okres Kežmarok je tretí 
najhorší v rámci SR z pohľadu nezamestnanosti. Z pohľadu bývania je v materiáli definované, 
že si treba svojpomocne stavať, ale veľmi by ho zaujímalo ako. V rámci vzdelávania je 
Catching-up Regions, je tam zmena, čiže dobudovanie kapacít odborných škôl. Len si treba 
povedať, čo sa stalo počas tohto volebného obdobia, aby sa niečo zmenilo aj v tejto rómskej 
otázke. Je rád, že táto otázka padla a jasne sa pomenovali okresy, ktoré budú mať veľký problém 
zvládnuť túto situáciu. Požiadal predsedu PSK, aby sa nielen ráznejšie postavil k riešeniu tohto 
problému v pomenovaných okresoch, ale aby aj v rámci kraja bolo väčšie zameranie na riešenie 
problematických oblastí. Pretože v rámci Kežmarku v analytike do 10 – 15 rokov okrem mesta, 
bude možno 70 %-ný podiel rómskeho obyvateľstva. Je zvedavý, ako chce PSK rozvíjať tento 
kraj. Najväčší problém nie je s pracujúcimi a integrovanými Rómami ale s tými, ktorí žijú 
v osadách, nemajú vlastné bývanie, majú 8 – 10 detí. Tam zaostáva základné vzdelanie a je tam 
je jednoducho viacej problémov. Terajšie vedenie PSK je totožné s vládnou koalíciou 
v parlamente a túto otázku nikto neotvára, nerieši. Bol by rád, keby to možno predseda PSK 
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chytil do svojich rúk a preniesol na vyššiu úroveň, pretože bez nej to kraj jednoducho 
nezvládne. Predseda PSK Majerský dodal, že o týchto veciach komunikuje aj na vyšších 
poschodiach. Pred viac ako týždňom rokovali o tom na združení SK8, z ktorého ide výstup aj 
na tie najvyššie poschodia. PSK sa pustil možno do najťažšej témy a problému, ktorý je na 
území PSK a nebol roky riešený, len sa o ňom hovorilo. Prvou šancou bol Catching-up Regions, 
ktorej sa PSK hneď chytil a vsunul tam jeden z komponentov a to práve riešenie rómskej 
problematiky. Nemôžeme chcieť od rómskych detí hygienické návyky, keď prvý kontakt 
s tečúcou vodou majú na základnej škole. Nemôžeme chcieť študijné návyky, keď ani jeden 
z ich rodičov nemá ukončenú ani základnú školu. Nemôžeme chcieť pracovné návyky, keď 
obidvaja rodičia nepracujú. Ale môžeme chcieť, aby sme cez ľudí, s ktorými spolupracujeme, 
našli riešenia. Tie už sú ponúknuté. PSK má veľmi dobré skúsenosti práve s prácou v rómskych 
komunitách cez cirkevné spoločenstvá. Práve tam sú zaznamenané najväčšie úspechy. Ľudia 
žijúci a pracujúci medzi Rómami nemajú žiadne postranné úmysly, politické ambície alebo 
finančný profit. Žijú medzi nimi a snažia sa im dať zmysel života. Toto sú ponúknuté riešenia 
a konkrétne skúsenosti z osád, kde jednotliví rómski koordinátori resp. aktivisti dávajú návod 
ako lepšie žiť. Súčasťou lepšieho života je práve škola a práca, s ktorými paralelne súvisia 
hygienické návyky, spoločenské návyky a lepšia forma života. Zo dňa na deň sa to nedá urobiť. 
Ale robí sa to trpezlivo, krok po kroku, dúfajúc, že sa niečo zmení. Treba týmto ľuďom dať 
priestor s nádejou, že aj ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si uvedomí, že práve takáto 
forma riešenia rómskej otázky bez politických ambícií a bez osobného profitu má najväčšiu 
nádej na úspech. Poslanec Ceľuch poďakoval za spracovanie dobrého materiálu, ktorý bude 
slúžiť ako základ, aby sa spolupráca miestnej samosprávy s regionálnou samosprávou rozvíjala 
aj v oblasti pomoci tým, ktorí to potrebujú. Sedia tu aj 4 poslanci NR SR, ktorých poprosil, aby 
skúsili nájsť v NR SR cestu, ako zabrániť deťom, aby nemali deti. Je nenormálne, že robíme 
s tými deťmi do 15. roku veku, v 15. roku veku sa to dieťa stratí, vydáva sa alebo žení a v 16. 
roku už ide rodiť. Je nenormálne v tomto štáte, že sa dajú kúpiť roky pre maloletých na súde, 
lebo aj to sa deje. Pokiaľ sa neodstráni skutočnosť, že deti budú rodiť deti, tak s týmto 
problémom ťažko niekto pohne. Osobne sa zaoberá týmto problémom od roku 1994, odkedy je 
starostom obce. Keď navštívil obec prezident Kiska, mal v poznámkach uvedené, že Sveržov 
vyriešil rómsku otázku. Sveržov nevyriešil rómsku otázku, len bývanie Rómov na určitý čas. 
Keď má niekto predstavu, že postavením bytov skončil problém, garantuje, že vtedy ešte len 
začne problém. Veľmi ho mrzí postoj štátnych úradov, preto je vďačný PSK, že sa k tomuto 
problému postavil tvárou. Rómovia odpracovali stovky hodín pri výstavbe obydlí. Keď pýtal 
peniaze na zariadenie, odkázal mu splnomocnenec vlády pre rómske otázky v rokoch 2005 – 
2006, že čo by ešte chceli vo Sveržove, veď už majú všetko. Mali vďaka tomu, že si to 
odpracovali. Isté mesto na východnom Slovensku, ktoré v tom čase tiež stavalo, dostalo dotáciu 
na vybavenie asi 600 000 korún, čiže svojich ľudí okradol o nejakých 300 000 – 400 000 korún. 
Štát sa k tomu stavia tak, ako keď malé dieťa postavíte na nohy, ale tam nekončí práca rodiča, 
ale začína. Mama musí byť viac opatrná, otec musí mať viac času na dieťa, lebo začne behať. 
Aj postavením bytov a zbúraním osád, neskončila ešte práca. Poprosil prítomných poslancov 
NR SR, aby sa vážne zaoberali touto témou, lebo keď sa začatá práca nedotiahne do konca, sú 
to zbytočne vyliate peniaze. Tento problém tu je, nabaľuje sa a sám sa nevyrieši. Tým, ktorí 
vládnu v tomto štáte, treba povedať, nech dôverujú samospráve, lebo to myslí úprimne, nech 
jej pomáhajú, nehádžu polienka pod nohy a nenechávajú odkazy, že už má všetko. Keď bude 
mať všetko, sám sa vzdá funkcie starostu obce, lebo nebude mať čo robiť. Potvrdil slová 
predsedu PSK o nezištnej pomoci cirkvi v tomto probléme. Už 25 rokov hovorí, že toto je 
miesto pre cirkevné organizácie. Nech štát dôveruje tým, ktorí tam pracujú, že to myslia 
nezištne, dobre a nech nevidí len zlodejov za peniazmi odoslanými zo svojho úradu. Nech hľadá 
zlodejov niekde inde, nie v samospráve a v cirkvi. Poslanec Hrabčák pripomenul, že na 
Slovensku je 11 národnostných a etnických skupín. Spýtal sa, prečo sa stále rozpráva len o tej 
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jednej. Súhlasí so slovami predsedu PSK, že o probléme sa veľa komunikuje a málo sa v tejto 
veci urobilo. Aj v meste Sabinov je početná rómska komunita. Musí povedať, že sa zapojili do 
toho cirkvi, ktoré tam lokálne pôsobia s lokálnymi rómskymi lídrami a funguje to. Jednoducho 
táto cesta je tou, ktorou by sa mali vybrať lídri v rôznych osadách, kde žije táto minorita. Treba 
však povedať, že akákoľvek pomoc, ktorá príde z externého prostredia napr. z politického 
rozhodnutia, je prijatá, ale jej výsledky sú veľmi mizerné. To znamená, že na takom fóre ako je 
tu, môžeme niečo rozprávať, ale naozaj je treba asi viac podporovať samosprávy, aby vedeli 
viac pracovať s týmito komunitami. Mrzí ho a uráža, keď počuje v súvislosti s touto menšinou 
slovo „diskriminácia“. Nemyslí si, že majorita diskriminuje túto minoritu. Ľudia sú už z tejto 
témy otrávení, lebo žijeme v spoločnosti založenej na zásluhovosti. Nemôžete donekonečna 
dávať a naďalej rozprávať o tom, že je potrebná pomoc a peniaze, prijatie nového programu 
a pod. Stále nejaké mimovládne organizácie a zahraniční pozorovatelia robia analýzy 
a hovoria, ako sa táto menšina na Slovensku má. Má sa tak, ako sa mať chce, pretože nežijeme 
v štáte, ktorý by vytváral nejaké iné prostredie pre túto minoritu. Jednoducho žijeme v štáte, 
kde sú si všetci rovní pred zákonom a všetci využívajú možnosti, ktoré im zo zákona prináležia. 
Nikto nečerpá menej alebo viac zo štátu, každý čerpá iba toľko (napr. sociálne výhody 
a podporné programy), na koľko mu štát prizná rôzne podpory v danej situácii, v ktorej sa 
nachádza. Všetky tieto elaboráty sú fajn, sú skôr dobrou a prínosnou štatistickou prácou, za 
ktorú ďakuje. Pokiaľ v týchto komunitách vnútorne nezačnú pracovať jednotlivci, ktorí sú 
lídrami v daných komunitách, tak sa nepohneme ďalej. Pretože z ich vnútra musí prísť 
požiadavka žiť lepšie. Pokiaľ to budeme chcieť my, tak to bude naša požiadavka a my ich 
predsa nezmeníme. Nezmenili sme ich za 500 rokov a nezmeníme ich ani za ďalších 500 rokov, 
pokiaľ táto zmena nepríde z vnútra. Podľa slov poslanca Ragana si treba uvedomiť 
kompetencie VÚC v tejto oblasti. V prvom rade je na štáte, teda ministerstve práce, sociálnych 
vecí a rodiny, aby riešil zamestnanosť a sociálne zabezpečenie Rómov tak, aby bola motivácia 
pracovať a posúvať túto komunitu. Treba apelovať na štát. Nesporne veľký kus roboty robia 
cirkvi. Ale sú tu aj možnosti PSK napr. stredné školstvo. Spomenul bývalé učňovské školy 
v oblastiach s vysokým počtom rómskeho obyvateľstva napr. v Čaklove a škola je prázdna. 
Treba apelovať na 10-ročnú povinnú školskú dochádzku, aby sa tento stav zmenil. Využiť 
nejaké vzdelávacie programy v spolupráci s ministerstvom práce na úrovni PSK a naplniť túto 
školu. Je nezodpovedné hlavne od štátu, ak sú 16-ročné deti doma, škola je prázdna a dookola 
tisíce rómskych detí. Takže je tu priestor aspoň v oblasti vzdelávania, sú tu nejaké možnosti 
PSK, treba si osvojiť túto tému o zabojovať o ňu. Poslanec Bieľak potvrdil, že je to téma veľmi 
náročná, zložitá, ale aj napriek tomu je dobre, že sa ňou PSK zaoberá. Predložený materiál je 
výborným analytickým dokumentom pre ďalšiu prácu a aktivity. Treba ho skúsiť posunúť ďalej 
a PSK by mohol mať ambíciu vypracovať si akčný plán na 1 – 3 roky s konkrétnymi úlohami, 
opatreniami, zodpovednými subjektmi a termínmi. Určite je tu veľká zodpovednosť štátu 
v legislatívnom zmysle aj na inej úrovni, ale určite dokáže pomôcť aj kraj a samospráva na 
miestnej úrovni, len opatrenia musia byť účelné, trefné, správne načasované a musia byť 
v určitej synergii robené naraz. Ak si PSK vypracuje akčný plán na základe tohto veľmi dobrého 
materiálu a každý rok sa bude skupina ľudí na Úrade PSK vrátane komisie regionálneho rozvoja 
tejto téme venovať, tak je šanca s vecami pohnúť aj na tej najvyššej úrovni, lebo bez legislatívy 
to nepôjde. Ale v synergii vie PSK robiť ďalšie kroky aj v oblasti školstva, sociálnych vecí aj 
na úrovni miestnej samosprávy, lebo zodpovedné sú subjekty verejnej správy, nie organizácie 
tretieho sektora, cirkevné a iné, ktoré pomáhajú vykonávať a napĺňať riešenia. Zodpovednosť 
musí byť na strane verejných subjektov. Takže jeho odporúčanie pre PSK je vypracovanie 
akčného plánu s každoročným sledovaním plnenia konkrétnych úloh. Tým pádom to nebude 
len o nejakých vyjadreniach, číslach a dátach, ale o konkrétnych krokoch, ktoré si každoročne 
skontroluje a zanalyzuje. Poslanec Ferenčák je rád, že sa konečne rozpráva o tejto téme. 
Možno je potrebné túto tému viac otvárať na všetkých úrovniach, lebo ten problém tu je, 
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nezmizol, sám sa nevyrieši a nestratí. Poslanci sú v Zastupiteľstve PSK 4 roky a situácia sa 
nezmenila, skôr zhoršila, bude sa zhoršovať ďalej, aj keď bude PSK vypracovávať analytické 
materiály a rozmýšľať, čo bude robiť v jednotlivých okresoch. Situácia bude horšia, lebo na jej 
zlepšenie nie sú spravené kroky na všetkých úrovniach. Narážal na ambíciu vedúcej odboru, 
ktorá povedala, že je v silách PSK túto situáciu zvládnuť na základe tejto analýzy. Môže rovno 
povedať, že nie je. PSK to nezvládne sám ako samostatný subjekt bez spolupráce so 
samosprávami a hlavne bez nastavenia základných parametrov na úrovni štátu. To by mal PSK 
najhlasnejšie kričať všetkým, lebo nikto iný to nebude riešiť. O tomto probléme sa nehovorí 
v parlamente, ani sa mu nevenuje žiadna politická strana vrátane vládnej koalície, ktorá rieši 
sama seba a nerieši to, čo trápi ľudí. Kričať musí PSK a chce vyzvať predsedu PSK, aby si to 
zobral za svoje, lebo za tie 4 roky sa situácia nezmenila, ale zhoršila. Sú známe 4 okresy, kde 
prešiel tento problém cez určitú hranicu. V rámci kraja by sa mala vytvoriť buď skupina alebo 
by sa mu mal PSK prioritne venovať a pripraviť konkrétne kroky pomoci v riešení tohto 
problému. Ak nie, potom aspoň poukázať na to, kde je problém a možno sa prenesie na vládnu 
úroveň. SK8 nie je komunikačnou úrovňou. PSK potrebuje byť na úrovni vlády a minimálne 
na tejto úrovni komunikovať o tomto probléme. Požiadal o mimoriadnu podporu miestnych 
samospráv v týchto 4 okresoch, aby mohli zabezpečiť rozvoj aspoň tým obyvateľom, ktorí tam 
žijú, lebo tento problém bude ešte horší. Je z okresného mesta Kežmarok a jednoducho vidí, že 
nemajú to, čo si sami nespravia. Tá podpora nie je. Žiadame len o podporu, aby sme to dokázali 
zvládnuť, lebo problémov je tam strašne veľa. A jeden na druhého môže zvaľovať, kto ich má 
vlastne vyriešiť. Sami si to musíme vyriešiť komunikáciou, spoluprácou a hlavne danou 
podporou. Prvým problémom kraja je nezastavené vyľudňovanie niektorých okresov. Druhým 
problémom je nezmenené ale zhoršené narastanie počtu rómskeho obyvateľstva v ťažkých 
ekonomických podmienkach. To môže PSK dostať do problémovej situácie, aby tu ľudia vôbec 
zostali a v budúcich rokoch sa PSK rozvíjal. Je jedno, čo bolo, musia byť nastavené pravidlá, 
čo bude. Požiadal vedenie aj Zastupiteľstvo PSK o zodpovedný prístup, aby sa začal tento 
problém otvárať a hlavne riešiť. Predseda PSK Majerský si teraz uvedomuje, že keby tento 
analyticko-strategický materiál nebol zaradený na dnešné rokovanie, ani diskusia by sa 
nerozvinula týmto smerom a zastupiteľstvo by možno rokovalo o predposlednom bode. Je to aj 
o zodpovednosti a snahe riešiť tento problém. Rôznymi dielčími krokmi sa snažil komunikovať 
s viacerými ministrami. Napr. s ministrom Budajom riešil vážnu vec, ktorá by mohla pomôcť 
životnému prostrediu a čiastočne riešiť prácu Rómov, keďže má túto skúsenosť ako primátor 
mesta Levoča z roku 2011. Sú to napr. protipovodňové opatrenia. Zamestnal vtedy 50 Rómov. 
Keby starostovia a primátori dnes zistili, že majú možnosť v súčasnosti zamestnať Rómov 
za minimálnu mzdu cez úrad práce na stavanie hrádzok, tak by vyriešili dva problémy jedným 
riešením, jednak nezamestnanosť Rómov a ochranu svojej obce pred povodňami. Minister 
vtedy povedal, že sa tomu bude venovať a už prešiel rok. Nevie urobiť rozhodnutie za ministra. 
Ponúkol dobré a osvedčené riešenie, ktoré sa môže realizovať znovu. Vymysleli to odborníci 
na danú problematiku, ale on za nich nevie rozhodnúť. Je to jeden z problémov a mohol by 
pokračovať ďalej. V diskusii sa spomínalo, že deti majú deti. Nielenže deti majú deti, ale 
v rodinách dochádza k incestu. Keď otec má pomer so svojou dcérou, ktorá s ním otehotnie, je 
to trestný čin. Je presvedčený, že jediným možným riešením v prípadoch zneužívania dieťaťa 
vlastným rodičom je jeho umiestnenie v internátnej škole lokalizovanej v blízkosti obydlia, kde 
bude chránené pred týmto rodičom a nezabráni sa mu v kontakte s druhým rodičom. To sú 
ponúkané riešenia, ale nevie ich realizovať z pozície predsedu PSK. Sú na to potrebné ústredné 
orgány štátnej moci, nie regionálna samospráva. Poslanec Kahanec by teraz nezatracoval 
dobrý zámer ani snahu. Po rokoch existencie VÚC prvýkrát prichádza takýto rozsiahly 
strategický dokument, vlastne kriesenie tejto vážnej problematiky týkajúcej sa celého PSK. Už 
tu odzneli mnohé slová o nevyhnutnej synergii zo všetkých úrovní od štátu cez VÚC až po 
obce. Dôležité je, ako PSK premení tento dokument na drobné v realite. Keby tento materiál 
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nevznikol, veselo ideme ďalej a nič sa nedeje. Je pripravený veľmi dobrý materiál. Treba  
k nemu pridať ochotné ruky z každej úrovne. Poďakoval za spracovanie predloženého 
materiálu. Tento problém je potrebné riešiť trpezlivo, bez politických a iných postranných 
záujmov. Poslanec Hrabčák dodal, že predsa PSK môže niečo veľmi jednoduché a rýchle 
urobiť. Stredné školstvo v pôsobnosti PSK často vytvára detašované pracoviská priamo 
v osadách. Rozprával o tom s vedúcim odboru školstva. Netreba vytvárať detašované 
pracoviská alebo pobočky týchto škôl v osadách. Predsa tých Rómov potrebujeme dostať z osád 
preč. Je to jeden z návodov, ako dostať Rómov z osád, aby sa učili návykom potrebným pre 
normálny život, ktorý žijú všetci ľudia. Detašované pracoviská v osadách nenapĺňajú štandardy, 
ktoré by mali byť na stredných školách. Predseda PSK Majerský spomenul problém, keď 
Róm po opustení základnej školy ako 16-ročný už na strednú školu ani nenastúpi. Je potrebné 
zvýšiť vek povinnej školskej dochádzky na 17 – 18 rokov a je to jediné riešenie. Ak budú mať 
Rómovia povinnú školskú dochádzku do 18 rokov veku, tak ich dostaneme na strednú školu 
v pôsobnosti PSK aspoň na 2 roky. Zastupiteľstvo PSK nezmení predmetný zákon, ten musí 
zmeniť NR SR. Sú tu aj poslanci NR SR, je to dobrá diskusia práve pre inšpiráciu riešenia tohto 
problému. Poslanec Paľa by nezatracoval snahy a aktivity PSK. Zúčastnil sa stretnutia 
s ministrom na Úrade PSK. Ten povedal, že šťastie bude priať tým, ktorí budú pripravení. A to 
je jeden z krokov, ktorý PSK pri riešení tohto problému urobil. Poďakoval za spracovanie tohto 
analytického materiálu, ktorý sa snaží o synergiu a zosieťovanie. Prešovská univerzita  má 
jediný ústav rómskeho jazyka a kultúry v SR. Snaží sa spolupracovať s PSK, odborom 
strategického rozvoja. Ponúka pomoc študentom aj pedagógom, lebo sociálna pomoc 
s aspektom rómskej problematiky je na Prešovskej univerzite veľmi silná. Predseda PSK 
Majerský poznamenal, že táto diskusia vykreovala rôzne podnety a možné riešenia ako 
zvýšenie veku povinnej školskej dochádzky, zriadenie internátnej školy pre zneužívané deti 
v rómskych komunitách, protipovodňové opatrenia. Iba keby sa tieto tri začali realizovať 
v horizonte najbližšieho polroka, bolo by to na dobrej ceste. Poslankyňa Pleštinská 
poďakovala poslancovi Paľovi za jeho slová, lebo je dobré, že PSK má tento dokument.  
V diskusii bolo povedané, že vládna koalícia nerobí nič pre ľudí. Za jeden rok vo vláde spravila 
veľmi veľa prípravou zákonov, ktoré pomáhajú ľuďom. Aj v tejto problematike boli prijatý 
zákon o regionálnom rozvoji, zákon o menej rozvinutých regiónoch, kde sa dostala aj Stará 
Ľubovňa, ktorá v ňom dlhodobo chýbala. Musí ubezpečiť poslancov, že robia toľko, koľko je 
v ich silách. Potvrdiť to môže aj podpredseda PSK J. Lukáč, predseda výboru pre verejnú 
správu a regionálny rozvoj NR SR. Poslanec Ferenčák ďakuje všetkým, čo ďakovali a budú 
ďakovať. Poďakoval za spracovanie tohto materiálu, lebo je o čom diskutovať. Poukázal na 
tento problém, aby neostal len na úrovni prerokovania v tomto pléne a aby bola táto téma 
v rámci vedenia kraja aj kraja jednou z prioritných a posunula sa na úroveň minimálne vlády 
a PSK bol kričiacim hlasom. V diskusii bolo spomenutých množstvo riešení, ale v predloženom 
dokumente nie sú. Obsahuje všeobecné frázy. Návrhy predsedu PSK v ňom mohli byť 
zapracované. Nech o nich poslanci NR SR komunikujú a nech ich schvália. Poslanci PSK majú 
byť tými, ktorí ich iniciujú a poslanci NR SR by ich mali predniesť a dať na schválenie. 
Poslanec Hrabčák doplnil, že predsa PSK môže byť iniciátorom rôznych legislatívnych zmien. 
Pokiaľ na takomto fóre alebo všeobecne sú dobré myšlienky, treba ich dať na papier a z pozície 
predsedu PSK ich predložiť resp. odoslať na Úrad vlády SR alebo nejakému zákonodarcovi, 
aby s tým vedel pracovať. Zastupiteľstvo PSK môže byť naozaj iniciatívnym orgánom 
s dobrými nápadmi, lebo poslanci sú z jednotlivých regiónov a poznajú situáciu. Je na mieste, 
aby tieto veci pripomienkovali nie týmto všeobecným dokumentom, ale konkrétnymi návrhmi. 
Napr. 18 rokov, to štát môže vyžadovať, pokiaľ by prijal potrebnú legislatívu. Návrhy je 
potrebné spracovať a poslať ich do Bratislavy. Z pozície predsedu PSK ako najvyššie 
postaveného kvázi úradníka kraja by to malo aj vážnosť. Poslanec Bochňa si s nadšením 
prečítal predložený materiál, ktorý však poslancom ponúka viac konštatovaní ako návrhov 
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riešenia. Slovensko pristupuje k tomu problému veľmi zvláštne a čuduje sa celá Európa. Ešte 
stále rozdeľuje ľudí na Rómov a Nerómov, na ľudí v sociálnej núdzi a ľudí solventných s 
možnosťami, namiesto rozdelenia podľa toho, či chcú alebo nechcú pracovať. To je tá základná 
vec. Rovnako sa nerozdeľujú ľudia na tých, ktorí majú možnosti, aby pracovali. Človeka bez 
možnosti napr. umyť sa, nikto nezamestná. Namiesto toho sa budujú sociálne byty, ktoré ešte 
stále majú kúrenie pieckou a nikto nerozmýšľa nad tým, kde si človek zoženie potrebné drevo, 
či ho náhodou neukradne v blízkom lese. Najzákladnejšou vecou, nad ktorou by sme sa mali 
zamyslieť, je nerozlišovať ľudí na Rómov a Nerómov, aby pre všetkých platili rovnaké 
pravidlá. Ak vo vyspelej Európe dochádza niekde k incestu alebo ubližovaniu detí, automaticky 
sociálka odoberie dieťa rodičom a vychováva ho, aj keď v kontakte s matkou, štát alebo niekto 
zodpovedný. To je podľa jeho názoru cesta, nie delenie ľudí na Rómov a Nerómov. Poslanec 
Ledecký uviedol, že v tomto materiáli je uvedené to, čo už vedia všetci tí, ktorí sa dlhodobo 
zaoberajú týmto problémom. A to že vzdelanie, zamestnanie, bývanie aj zdravie sú veľmi 
dôležitými piliermi, na ktorých treba stavať. Treba si uvedomiť, že na Slovensku žije 420 000 
Rómov a len 100 000 je v rómskych osadách. Teda prítomní nemusia byť takí negatívni a je na 
mieste aj mierny optimizmus, lebo len 100 000 Rómov je potrebné naozaj riešiť. Ostatní si to 
vyriešili viac-menej sami. Keď Rómovia z osád vycestujú do ekonomicky fungujúcich 
regiónov, či už do Prahy, Bratislavy alebo okolia, napriek sociálnym hendikepom 
v komunikácii či hygiene si vedia nájsť prácu, vedia pracovať, dokonca vedia pracovať pri 
poberaní sociálnych dávok, čiže vedia si nájsť prácu v tejto šedej ekonomike. Teda nie je to 
márne. Nie je to o tom, že nič nevedia, nie sú schopní, nechce sa im, to práve hovorí o tom, že 
to tak nie je. Dnes je problémom nájsť v osadách zdravého chlapa, lebo všetci sú vonku. Naozaj 
treba veriť, že sa to dá. Aj zo strany VÚC sa dá pomôcť, lebo má v kompetencii vzdelávanie, 
môže mať bývanie a samozrejme zdravie. Tento materiál berie ako základnú cestu, ktorou 
chceme ísť. Je pre neho veľmi dôležité, že v tomto volebnom období sa PSK prvýkrát venuje 
téme Rómov. Môže sa jej venovať a nemusí, ale Rómovia stadiaľ neodídu. Pokiaľ sa budú 
zatvárať oči pred týmto problémom, bude sa ešte zväčšovať. Kto má kompetencie na riešenie 
tohto problému? Ministerstvo dopravy a výstavby SR s financovaním napr. sociálnych bytov 
a ďalších vecí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny s evidovaním nezamestnanosti, 
vyplácaním sociálnych dávok má v kompetencii sociálne podniky. Ministerstvo investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR riadi eurofondy s pripraveným najväčším balíkom 
zdrojov na riešenie tohto problému. Otázkou je, koľko financií naozaj vyčerpá. Menšie peniaze 
sú pre najmenej rozvinuté okresy, ale rýchlejšie a adresnejšie. Splnomocnenec vlády patril 
donedávna pod ministerstvo vnútra. Predpokladá, že prechod kompetencií pod Úrad vlády SR 
nebude taký rýchly. Celé je to roztrieštené. Obce a mestá musia reálne vykonávať túto 
kompetenciu, keď chcú v tomto smere pomôcť. Do toho ešte vstupuje VÚC, ktorý by mal mať 
len snahu venovať sa tomu problému a pomôcť tam, kde môže. Už sa ukazujú prvé výsledky 
tejto problematiky. Treba sa jej venovať systematickou a cielenou prácou a nezatracovať ju. Aj 
táto diskusia bola aktívna, čiže trápi väčšinu prítomných. Všetci by mali robiť niečo zo svojej 
úrovne a pomaličky sa to pohne. Na budúci mesiac bude v kinách dokumentárna komédia s 
názvom „To ta monarchia“ o tom, ako sa to dá. Kto má záujem venovať sa tejto problematike, 
môže si tento film pozrieť a niečo pozitívne sa naučiť. Poslanec Damankoš poznamenal, že 
v materiáli na str. 110 sa objavuje inklúzia alebo vzdelávanie ako jedna z top záležitostí. Spúšťa 
sa povinné predprimárne vzdelávanie. Mnohí starostovia a primátori hovoria, že to ide pomaly 
a je nedostatočne dofinancované. Ale je vyslovene nevyhnutné, pretože rómske deti sú 
častokrát prvýkrát v živote v normálnom prostredí až v 1. ročníku základnej školy. Druhou 
dôležitou vecou je inkluzívne vzdelávanie. Starostovia a primátori sú zriaďovateľmi 
základných škôl s obrovským problémom. Je tam častokrát de facto apartheid, ale toto vieme 
ovplyvňovať. Budú výzvy, bude Plán obnovy SR nastavený na inklúziu a bude popri 
digitalizácii druhým veľkým pilierom tohto plánu. Keď niektorá škola do nepôjde týmto 
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smerom, je otázne, či to s inklúziou naozaj myslí vážne. VÚC môže mnohé veci, ale musí 
počítať s tým, že v niektorých okresoch aj 30 % detí zo základných škôl na stredné školy 
jednoducho nedôjde a skončia v 8. ročníku ZŠ. Obrovský priestor je v základných školách, ale 
je to aj v rukách VÚC. Poslanec Dupkala ako predseda sociálnej komisie pri MsZ v Prešove 
mal možnosť venovať sa problémom Rómov a ich vzdelávaniu ako takému. Možno by bolo 
zaujímavé zistiť percentuálny podiel študentov Rómov na základných a stredných školách 
štátnych a na školách s iným zriaďovateľským subjektom. Možno by to bolo číslo, ktoré by 
mnohých prekvapilo. Podpredseda PSK Bizovský poznamenal, že v tejto diskusii boli 
spomenuté veci všeobecné aj niektoré konkrétne kroky. Predložený materiál treba vážne 
pochváliť ako výborný analytický materiál. Poslanci v riadiacich funkciách vedia, že bez dobrej 
analýzy sa nedajú robiť ešte lepšie rozhodnutia. Poukázal na poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti tomuto etniku a skupine sociálne slabších ľudí nielen v PSK ale aj v celej SR. Je 
to prvý bod ďalšieho postupu PSK uvedeného predkladateľkou materiálu. V poskytovaní 
zdravotnej starostlivosti problém nie je. Problémom je vôbec poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti v tomto regióne. Je tu skôr problém prijímania existujúcej zdravotnej 
starostlivosti. Nemyslí si, že ktorýkoľvek Róm so zlomenou nohou, zápalom slepého čreva, nie 
je ošetrený. Skôr je problémom osveta, aby Róm dokázal prijať tú zdravotnú starostlivosť, ktorú 
vie zdravotníctvo poskytnúť v tomto regióne a aby prišiel včas. Dlhé roky pracoval na 
pôrodnici a stretával sa s problematikou pôrodov rómskych žien. Rómska žena dokázala prísť 
počas tehotenstva možno 5 – 10-krát zbytočne na vyšetrenie, keď nemusela, ale keď bolo treba 
odviesť pôrod, vtedy obyčajne prišla neskoro. Neraz sa stretol s pôrodmi v domácnostiach 
alebo v sanitných vozidlách. Treba sa tu skôr zamerať na osvetu, aby nepoznali len rýchlu 
zdravotnú starostlivosť a nemocničné zariadenia, ale aby sa naučili prijímať služby praktických 
lekárov, pediatrov, špecialistov a pod. Dal do pozornosti existujúci paradox. V mnohých 
prípadoch sa prelínajú okresy s najhoršou situáciou s okresmi, kde sa má oklieštiť akútna 
zdravotná starostlivosť. Keďže títo občania ťažko prijímajú zdravotnú starostlivosť, o to ťažšie 
ju budú prijímať po zväčšení vzdialenosti, ktoré budú musieť absolvovať. V bode 
Optimalizácia siete nemocníc na Slovensku treba skúsiť podložiť argumenty touto 
problematikou a biť sa za nich. Netvrdí, že v zdravotníctve netreba niečo zmeniť, treba a strašne 
veľa. Veľmi dlho sa o tom rozpráva a nič sa nikdy nespravilo. Pri optimalizácii treba 
postupovať opatrne, v súčasnosti sú pandémie, ale je tu rómsky problém. Mnohokrát sa prelína 
rómsky problém s rušením nemocníc. Poslanec Ferenčák dodal, že tieto veci zastupiteľstvo 
nevyrieši. Je niečo na stole a vyzýva prítomných, aby sa táto téma otvárala ďalej a čoraz 
hlasnejšie aj na úrovni vedenia PSK. Spomenul návrh zrušenia nemocnice vrátane pôrodnice 
a všetkých oddelení v Kežmarku. Tí, čo načúvajú a všetko vedia, navrhnú zrušiť nemocnicu 
v Kežmarku s 1 000 pôrodmi ročne, 50 % rómskeho obyvateľstva a najmladšou narastajúcou 
vekovou štruktúrou obyvateľstva. O tom to je. Treba o tom začať hovoriť a poukazovať na to, 
že netreba hľadať problém tam, kde nie je, ale tam, kde je a treba ho začať riešiť.  
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov   s c h v a ľ u j e   "Quo vadis, 
Romale?" - analyticko-strategický dokument o rómskych komunitách na území PSK.  
Hlasovanie:                 za: 48   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 18 – Informatívna správa o činnosti inovačného 
partnerského centra za rok 2020: Mgr. Šimko, riaditeľ Inovačného 
partnerského centra, pripomenul, že IPC je záujmové združenie právnických osôb založené 
3 subjektmi - PSK, Prešovskou univerzitou a ARR PSK. Predsedníčkou správnej rady je 
PaedDr. Slivková, PhD. (PSK), podpredsedom prof. ThDr. PaedDr. Ing. Paľa, PhD., (PSK), 
členmi Ing. Pčola (PSK), doc. Ing. Adamišin, PhD., (PU) a Ing. Benes (ARR PSK). 
Predsedníčkou dozornej rady je Ing. Nováková (PU), členmi Ing. Sokol (PSK), Ing. Hirčko 
(PSK). Členský príspevok zostáva nezmenený, jeho výška je 65 000 eur. Je to stály finančný 
príspevok PSK. V roku 2020 bol navýšený o 21 600 eur kvôli agende strategicko-plánovacích 
regiónov a bol vyčlenený len pre túto agendu. Príspevok Prešovskej univerzity je 4 000 a ARR 
PSK tiež 4 000 eur. Plán financovania na rok 2021: PSK – 65 000 eur, PU – 4 000 eur, ARR 
PSK – 4 000 eur, navýšenie na agendu strategicko-plánovacích regiónov – 86 400 eur, 
navýšenie len na agendu klastra sociálnej ekonomiky – 20 000 eur, ktorý rozvíja IPC s PSK. 
Dlhodobo najdôležitejším projektom IPC je Svätomariánska púť „Svetlo z východu“. V roku 
2020 bolo zorganizovaných viacero podujatí. Verejné sa stihli ešte pred príchodom pandémie. 
Kvôli pandemickým opatreniam museli byť viaceré akcie zrušené alebo premiestnené. 
Najdôležitejším podujatím bol koncert pre účastníkov, potom tvorba informačného portálu, 
zabezpečovanie koordinátora pre cirkvi a koordinátora pre neziskové organizácie, 
zabezpečenie množstva propagačných materiálov, konkrétne 500 balíčkov pútnika. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e     n a     v e d o m i e   
informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2020.   
Hlasovanie:                 za: 44   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19 – Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod 
Slovenska za rok 2020: M. Sýkora, predseda KOCR Severovýchod Slovenska, 
uviedol, že minulý rok bol pre cestovný ruch veľmi zložitý. Každý vie, čo spôsobila pandémia 
v živote miest a obcí a vôbec celej spoločnosti. Výsledky v cestovnom ruchu za minulý rok nie 
sú dobré a tento rok je pokračovaním. Materiál obsahuje všetky potrebné údaje. KOCR má 5 
zamestnancov. Jej členmi je 7 oblastných organizácií cestovného ruchu a PSK, ktorý prispieva 
najväčšou sumou. Návštevnosť v kraji je menšia o 36 %, pokles tržieb je menší o 30 %. KOCR 
je organizácia s veľkým potenciálom pre cestovný ruch, ale nemohla urobiť viac kvôli 
výrazným pandemickým obmedzeniam v neprospech cestovného ruchu. Napriek tomu 
pripravila marketingové kampane, mediálne kampane, propagácie, propagačné materiály 
uvedené v predloženom materiáli. Spolu s predsedom PSK sa včera večer zúčastnil vyhlásenia 
Naj v cestovnom ruchu Prešovského kraja 2020. Odmenení boli tí, ktorí najviac prispeli k 
rozvoju v oblasti cestovného ruchu. Ocenenie za celoživotný prínos v oblasti cestovného ruchu 
patrí známemu značkárovi turistických chodníkov E. Rusnákovi. Ocenené boli organizácie 
v rámci AntiCovidu, čiže napriek pandémii urobili čo najviac a sú to OOCR Šariš – Bardejov, 
oddelenie kultúry a športu mesta Vysoké Tatry, Vihorlatská hvezdáreň v Humennom. Bude rád, 
keď tento rok bude lepší. Nepredpokladá, že KOCR v tomto roku dosiahne úroveň roka 2019. 
Jednoducho sa to nedá, lebo obmedzenia trvali doteraz. Je cítiť, že rozbeh cestovného ruchu je 
pomalý a bude obmedzený s malou návštevnosťou zariadení. Zdôraznil výrazný podiel KOCR 
pri pomoci a rozvíjaní cyklotrás v rámci EuroVela a PSK. Ak sa pandemická situácia upokojí, 
výsledky KOCR sa môžu dostať na úroveň podobnú roku 2019, ale tá bude najbližšie 2 – 3 
roky nedosiahnuteľná. Poďakoval za podporu predsedovi PSK, Úradu PSK, všetkým oblastným 
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organizáciám cestovného ruchu, ktoré držia spolu, vedia si poradiť, pomôcť. Túto zložitú 
situáciu treba jednoducho prežiť. 
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  výročnú 
správu o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2020.  
Hlasovanie:                 za: 45   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Výročná správa IDS Východ, s. r. o., za rok 2020: Ing. 
Škorupa, PhD., konateľ IDS Východ, s. r. o., prezentoval zásadné aktivity, ktorým sa IDS 
Východ venovala v roku 2020 a sú obsahom predloženého materiálu. IDS Východ mala ku 
koncu roka 2020 10 zamestnancov. Veľmi významnou aktivitou bola legislatívna činnosť 
z dôvodu pripravovaného zákona o doprave zdarma, ktorý bol nakoniec zrušený, alebo 
novelizácia zákona č. 56 o cestnej doprave, príprava zákona o verejnej doprave a zákona 
o podpore ekologických vozidiel. Za účelom lepšieho presadzovania legislatívnych zmien bola 
v roku 2020 založená Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy, ktorá združuje  
Bratislavskú integrovanú dopravu, a. s., Integrovanú dopravu Žilinského kraja, s. r. o. a IDS 
Východ, s. r. o. Je snaha postupne profesionalizovať túto organizáciu, čoskoro bude funkčná aj 
jej webová stránka. V roku 2020 sa podarilo nejakým spôsobom inštitucionalizovať spoluprácu 
s krajskými mestami Prešov (september 2020) a Košice (december 2020). Vzťah s krajskými 
mestami nie je na základe majetkovej štruktúry spoločnosti, ale čisto na základe mandátnej 
zmluvy. Významnou činnosťou bola participácia v rámci tvorby Plánu dopravnej obslužnosti 
PSK. Hlavnou činnosťou IDS Východ v rámci tohto projektu bolo navrhnúť čo najefektívnejšiu 
technológiu dopravy v zmysle linkotvorby cestovných poriadkov tak, aby boli zabezpečené 
celosieťové taktové cestovné poriadky v rámci PSK, taktiež časovo synchronizované 
nadväznosti v relevantných prestupných uzloch a čo najvyššia miera efektivity využívania 
vozidiel a vodičov, aby boli vodiči a vozidlá čo najviac v behu a čo najmenej stáli. Ďalšou 
činnosťou bola príprava zónovej tarify. Od apríla prebieha informačná kampaň súvisiaca so 
všetkými týmito zmenami, okrem zmeny samotného výpočtu cestovného z kilometrového 
spôsobu na zónový princíp. Má dôjsť aj k zavedeniu časových predplatných lístkov od 
jednodňových až po celoročné, prestupných jednorazových lístkov a ďalších noviniek 
dostupných na webovej stránke spoločnosti. 
Diskusia:  
Poslankyňa Pleštinská poďakovala kolegom z tímu za spracovanie predloženého materiálu. 
Konečne je možné v realite vidieť existenciu systému integrovanej dopravy a nielen o ňom 
počúvať. Títo ľudia sa snažia napĺňať túto ideu. Stretávajú sa aj s problémami, ale tie sú na to, 
aby sa riešili. Celému kolektívu vyslovila poďakovanie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e   n a   v e d o m i e  výročnú 
správu IDS Východ, s. r. o., za rok 2020. 
Hlasovanie:                 za: 45   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

K bodu 21 – Plán dopravnej obslužnosti Prešovského 
samosprávneho kraja: Ing. Galajda, vedúci odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, 
že Plán dopravnej obslužnosti PSK je podkladom na udeľovanie dopravných licencií na 
uzatváranie zmlúv o službách a na zostavovanie cestovných poriadkov v pravidelnej doprave. 
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Bol vyhotovený v 6 etapách. Celková cena diela predstavovala 239 400 eur. Následne požiadal  
zodpovedného riešiteľa tohto dokumentu o krátku prezentáciu. Prof. Ing. Gnap, PhD., 
predstavil Plán dopravnej obslužnosti PSK, ktorý má 22 zhotoviteľov, ale riešiteľov bolo viac.  
Je podkladom pre udeľovanie dopravných licencií na uzatváranie zmlúv. PSK ho musí mať. 
Mal by riešiť súbežné prepravy, vytvoriť funkčnú nadväznosť a podporovať integrované 
dopravné systémy. Zadanie bolo veľmi náročné, vychádzalo z platnej legislatívy zákona 
o cestnej doprave, zákona o doprave na dráhach a v priebehu riešenia ešte pribudla vyhláška 
platná od 1. 2. 2020, ktorá zapracovaná v tomto dokumente. Sú to tie prvé analytické etapy. 
Detailne analyzovali všetky prepravné prúdy v PSK v autobusovej doprave, teda koľko ľudí 
odchádza a prichádza do Prešova v dopravnej špičke v dopravnom sedle. Podobne 
v železničnej doprave, ktorá je prepojená s KSK, čiže je tu jednoznačne logika vytvorenia IDS 
Východ. Z toho vychádzali pri návrhu liniek na nový systém hromadnej obsluhy. Posudzovali 
aj priestorovú dostupnosť, čiže dostupnosť ľudí na zastávky. Vyhláška určuje štandard 500 – 1 
000 metrov. Je to detailne spracované pre všetky zastávky v celom PSK. V železničnej doprave 
je to ešte detailizované. Analyzovali prepravné kapacity a na základe konkrétnych prieskumov 
navštívili 196 prestupných bodov cez letné prázdniny v minulom roku. 154 obcí detailne 
analyzovali, či je tam možné zriadiť nejaké prestupné body a čo je potrebné urobiť v tejto 
oblasti. Detailne analyzovali všetkých cestujúcich, ich štruktúru, v autobusovej aj železničnej 
doprave. Podľa zákona museli posúdiť súbežnosť. Vychádzali zo svojej metodiky, ktorú 
aplikovali aj na BSK. Prezentoval špičku v autobusovej doprave v kraji. 5 500 ľudí nastupuje 
v priebehu 10 minút v rannej špičke od 7.15 hod. do autobusovej dopravy. Na základe toho boli 
navrhnuté štandardy obsluhy v 3. etape. Do každej obce je stanovený minimálny počet spojov, 
ktorý narastá podľa vybavenia obce. Dôležitá je pravidelnosť, dostupnosť a nadväznosť na 
integrovaný dopravný systém. Realizovali aj dotazníkový prieskum, v rámci ktorého 
odpovedalo 1 032 respondentov, tým bola prekročená hranica 665 respondentov pre kraj, teda 
je 95 %-ná pravdepodobnosť odpovedí z dotazníka, ktoré je možné brať do úvahy. Tie 
zanalyzovali a dali do návrhovej časti. Návrhová časť vychádza z princípov taktového 
cestovného poriadku. Základom pre integrovaný dopravný systém sú možné prestupové body 
a v rámci nich monitorovali čas prestupov. V 5. časti zistili možné infraštruktúrne opatrenia, 
ktoré sú nedostatočné. To znamená, že napr. sa tam nezmestí už viacej vlakov na železničnú 
trať. Na základe toho stanovili staticky rýchlosť a navrhli infraštruktúrne opatrenia. Na základe 
indexu starnutia PSK bolo možné navrhnúť autobusy na zavolanie, ktoré je možné aplikovať s 
veľmi nízkym dopytom. V platnej legislatíve je možné zavádzať autobusy na zavolanie, čím sa 
dajú ušetriť financie. Zmonitorovali 2 000 km spojov na zistenie optimálnych jazdných časov, 
aby sa zrýchlila autobusová doprava. Reálne to merali v autobusoch a tak isto aj v železničnej 
doprave podľa hnacích vozidiel a reálnych údajov. Výstupom sú cestovné poriadky. Prvýkrát 
na Slovensku je výstupom plánu dopravnej obslužnosti návrh cestovných poriadkov 
v autobusovej aj železničnej doprave. V autobusovej doprave sa počet spojov dá nastavovať 
a meniť, je k tomu elektronický výstup, ktorý ešte nikde nedodávali. Počet kilometrov 
v autobusovej doprave zostal zhruba na tej úrovni, z toho 378 000 km je možné dať na 
zavolanie. V železničnej doprave to závisí od infraštruktúrnych opatrení. Podarilo sa znížiť 
súbežnosti z 30 % na 24 % resp. na 12 %. Výsledná schéma liniek predstavuje súčasný stav. 
PSK má teda základ pre skutočný integrovaný dopravný systém. Navrhli aj nejakú lokalizáciu 
liniek a zriadenie nových zastávok. Posúdili ekonomickú efektívnosť niektorých vecí 
a environmentálne vplyvy železničnej, cestnej a autobusovej dopravy, čo je povinné mať podľa 
zákona o cestnej doprave v pláne dopravnej obslužnosti. Výstupom je analýza, kde boli 
popísané silné a slabé stránky. V 6. etape sú možné technologické opatrenia na zlepšenie 
atraktivity verejnej osobnej dopravy. V rámci štrukturálnych fondov môže na to PSK využiť 
plán dopravnej obslužnosti. Po dostavaní D1 a R4 bude možno priestor vytvoriť jazdné pruhy 
na niektorých križovatkách v Prešove, čím by sa zrýchlila aj prímestská autobusová doprava. 
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Dal do pozornosti možné presahy do zahraničia aj do KSK a ŽSK. Na konci je rámcový 
harmonogram odporúčaný na vykonanie zmien. Na základe plánu dopravnej obslužnosti môže 
PSK udeľovať dopravné licencie, čiže spustiť verejné obstarávanie na ďalšie obdobie a potom 
uzatvoriť zmluvu. Cestovné poriadky sú navrhnuté, s konečnou verziou času sa dá pracovať. 
PSK môže čerpať prostriedky z eurofondov. 
Diskusia:  
Poslanec Benko poznamenal, že poslancom boli pekne prezentované grafy, štatistiky, 
monitoringy. Chce sa spýtať na reálny život v teréne. Veľa obyvateľov z PSK študuje a pracuje 
v Bratislave. Chcel vedieť, aký nastal posun v železničnej doprave v spojení Bratislavy 
a Prešova, kedy bude môcť prísť Prešovčan z Bratislavy priamo do Prešova a nebude 
prestupovať v Kysaku. Prof. Ing. Gnap, PhD., odpovedal, že plán dopravnej obslužnosti rieši 
regionálnu dopravu aj nadväznosti na rýchliky a iné veci. Priame spojenie Bratislavy a Prešova 
má riešiť Plán dopravnej obslužnosti SR, ktorý má spracovať niekto iný tzv. národná dopravná 
autorita, ktorá zatiaľ nebude zasahovať do integrovaných dopravných systémov na území kraja. 
Má vypracovať Plán dopravnej obslužnosti SR pre železničnú, diaľkovú dopravu, prípadne 
môže zasiahnuť do diaľkových autobusových liniek. Prof. Ing. Gašparík, PhD., dodal, že 
podstata bola vystihnutá. Riešitelia sa zameriavali na regionálnu dopravu s tým, že požiadavky 
na diaľkovú dopravu treba riešiť na inom fóre. V navrhnutom pláne sú hlavne zrýchlené vlaky 
Košice – Prešov aj dva za hodinu, čiže v Kysaku budú ešte lepšie prípoje. V tomto pláne nebolo 
riešenie na diaľkovú dopravu, ale prípoje na diaľkovú dopravu budú lepšie. Poslanec Kahanec 
dal do pozornosti hrozný prípoj z Kysaku, úzke nástupište a rýchlosť presadania na vlak. Bez 
vyriešenia tohto prestupu môžu byť aj rýchle a husté vlaky, ale nastupovanie bude veľmi zlé. 
Podpredseda PSK Jakubov si v prezentácii všimol okres Stropkov pravdepodobne v zmysle 
nízkej vyťaženosti alebo požiadavky dopravnej obslužnosti v periférnych obciach ako 
spomínaná obec Driečna, Vladiča. Keďže okresy Stropkov a Svidník nemajú železničnú 
dopravu, chcel vedieť, či tento materiál rátal aj s týmto aspektom a či sa posilnila autobusová 
doprava pre obyvateľov týchto okresov. Podľa slov prof. Ing. Gnapa, PhD., zhotovitelia 
museli preskúmať koľkým obciam sa novým plánom obslužnosti zlepší priame spojenie 
a prepojenosť s krajským mestom Prešov. V autobusovej doprave v okresoch Stropkov 
a Svidník je mierny nárast počtu spojov, momentálne nevie povedať presné informácie. 
Autobusy na zavolanie sú štandardom fungujúcim už dávno v zahraničí aj v ČR, aplikujú sa na 
južnej Morave aj v KSK. Spoj je v cestovnom poriadku, len ak chce človek cestovať, musí 
zatelefonovať alebo poslať sms a autobus príde. Tak je to nastavené. Poslanec Damankoš vie, 
že niektoré veci sú možno riešiteľné na iných fórach, ale teraz nemajú všetci čas kandidovať do 
NR SR, preto sa pýtajú odborníkov v tejto diskusii. Povie tu normálnou ľudskou rečou. Keď 
niekto príde do Kysaku na stanicu v čase zastavenia IC, kedy vystúpi polovica vlaku, vzhľadom 
na dátum a rok si povie, že to snáď nie je možné v EÚ. 200 – 300 ľudí vystúpi z vlaku, na druhej 
strane stanice sa nachádza totálne upchaté parkovisko, lebo ľudia zo všetkých okresov čakajú 
na svojich cestujúcich. Vystupovanie z IC vlaku je svojím spôsobom škandálom. Už nehovorí 
o tom, že cudzojazyčným cestujúcim nikto vo vlaku neoznámi, že keď cestuje do Prešova, mal 
by vystúpiť v tejto dedinke, takže sa pokojne prevezú. Položil normálnu otázku odborníkom, 
v čom je problém a nepýta sa preto, aby jeden Šarišan cestoval do Prešova, ale aby všetky IC 
a rýchliky išli z Popradu cez Prešov do Košíc. Vie, že teraz nabúrava 100-ročnú štruktúru 
uhorských železníc, ale teraz sa tieto veci nejakým spôsobom otvárajú. Keby na túto otázku 
mohli odpovedať normálnym ľudovým jazykom, lebo zatiaľ mu to nikto normálne odborne 
nevysvetlil. Nevie, či cestuje málo ľudí, je to strašne drahé, alebo existuje iný problém. V 6. 
etape si všimol komplexnú modernizáciu trate Plaveč – Kysak, do Prešova na 90 km/hod, do 
Ličartoviec na 120 km/hod, do Sabinova 140 km/hod, čo ho teší. Ale to znamená, že keď sa 
toto bude robiť, s tamtým sa vôbec neráta, preto položil svoju prvú otázku. Ďalej chcel vedieť, 
či sa uvažuje, alebo či je z odborného hľadiska riešiteľný alebo neriešiteľný určitý obchvat 
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Prešova železnicami. Od čias 80-tych rokov sa plánuje, že vlakový prípoj na Sabinov nemá ísť 
ako teraz, že príde vlak zo Sabinova, zastane na tzv. malej stanici a zablokuje celú dopravu na 
sídlisku III, to je ďalší prešovský problém. Spýtal sa, či sa to nedá konečne od 80-tych rokov 
riešiť a či sa nedá vyriešiť, aby ľudia na záchytnom parkovisku vo Veľkom Šariši mohli naozaj 
nastúpiť a z toho vlaku urobiť v podstate električku, ktorá by obslúžila mesto Prešov. Pýta sa 
veľmi laicky, ľudovo, ale tak sa na to obyčajný Prešovčan pozerá. Prof. Ing. Gašparík, PhD., 
odpovedal, že koncepcia je naozaj nastavená na existenciu záchytných parkovísk. Vo 
variantoch cestovných poriadkov navrhli, aby v polhodinovom  intervale chodili vlaky Lipany 
– Košice s tým, že z Prešova do Košíc pôjdu v zrýchlenom režime a zastavia iba v Kysaku, 
skráti sa jazdná doba atď. V ďalších veciach sa bijú 2 koncepcie, jednou je koncepcia diaľkovej 
železničnej dopravy na celom Slovensku ako takom. Dnes sa z pozície ministerstva dopravy 
nastaví celá koncepcia a objednávka diaľkovej dopravy, čiže tam by bolo potrebné zadefinovať, 
aké chceme linky diaľkovej dopravy. Európska komisia tlačí na vysúťaženie výkonov týchto 
diaľkových liniek, môžu ich dostať aj súkromníci a pod. Treba nastaviť, či chceme vlaky 
Bratislava – Prešov, Bratislava – Košice alebo obidva, ale to je na širšiu debatu. Železničná 
doprava, či už diaľková alebo regionálna, naráža na súčasný stav infraštruktúry napr. železničné 
priecestia. Slovenskou raritou je kríženie troleja, železničného troleja a trolejbusového troleja 
na priecestí, čo je mimoriadne nebezpečný stav, avšak za nejakých technologických okolností 
sa zvláda. Musí sa modernizovať železničná infraštruktúra. Musí sa vybudovať aj v Kysaku v 
podobe ostrovných nástupíšť, podchodov kvôli bezpečnosti pri prestupovaní, lebo Kysak je 
naozaj na úrovni začiatku 20. storočia. Tieto opatrenia musia byť. V mnohých staniciach sú iba 
výhybkári, ktorí ručne prestavujú výhybky a nedá sa tam zostaviť kvalitný cestovný poriadok. 
Musí sa investovať do zabezpečovacích systémov atď. Naozaj je to komplexná téma, ale treba 
investovať. Už možno politickým dôvodom je spôsob smerovania liniek, ale nielen politickým. 
Je potrebné začať pracovať na celoslovenskom diaľkovom pláne dopravnej obslužnosti. 
Poslanec Damankoš dodal, že v podstate treba tento problém riešiť na najvyššej úrovni s 
ministrom dopravy prípadne jeho nasledovníkmi. Je veľmi rád, že nedostal odpoveď, lebo málo 
ľudí, lebo sa nedá, lebo aj také štúdie čítal. Čítal aj štúdiu s už nakreslenou traťou asi 
z Krompách do Prešova, ktorá potom odišla úplne mimo. Teda dáva do pozornosti prizvanie 
ministra dopravy možno aj na zastupiteľstvo, nech vysvetlí, či dáva alebo nedáva takú 
objednávku. Teraz sa tieto veci definujú a riešia. Ak sa to teraz nevysvetlí a neurobí, tak prejde 
ďalších 100 rokov, lebo to nie sú veci za 5 eur. Často sa tu zdôrazňuje severovýchod Slovenska. 
V podstate Poprad je posledná zastávka IC vlaku na území PSK. Keď sa PSK len takto okrajovo 
dotkne hlavný dopravný koridor, potom sa logicky môžeme baviť len o chodení do Košíc. 
Poslanec Babin sa spýtal, či pri plánovaní železničnej dopravy bol braný do úvahy aj cestovný 
poriadok nákladných vlakov. Uviedol konkrétny príklad. O 7.20 hod. prídu do mesta Humenné 
2 vlaky Stakčín a Medzilaborce. O 7.40 hod. odchádza vlak do Medzilaboriec, nemôže sa 
pohnúť a jeho odchod sa nedá posunúť o 10 minút neskôr. Teda v najväčšej špičke sa vypravuje 
nákladný vlak a v Humennom tento stav trvá dlhé roky. Prof. Ing. Gašparík, PhD., 
poznamenal, že je to práve ten moderný prístup tvorby symetrických taktových cestovných 
poriadkov, dať pre cestujúcich v rovnakých minútach odchody. Dokonca taxameter je, koľko 
minút pred celou ide tam, koľko minút po celej príde odtiaľ. Trochu to blokuje kapacitu trate. 
Na elektrifikovanej trati Prešov – Lipany navrhli polhodinový takt v špičke v obidvoch 
smeroch, nákladný vlak tam vtedy neprejde a to je veľký problém. Vyžaduje si to ďalšie 
opatrenia pre podporu kapacity nákladnej dopravy. Prof. Ing. Gnap, PhD., doplnil, že tam, 
kde ľudí naučili využívať verejnú dopravu zavedením integrovaných dopravných systémov vo 
svete, je železničná osobná doprava prioritou a nákladná chodí v noci, čiže sa presúva na nočné 
takty. To je ďalšia vec, ktorú treba prelomiť. Vrátil sa ešte k priamemu vlaku, s ktorým súhlasí. 
Spomenul svoju tetu žijúcu v Bratislave, on pochádza z východného Slovenska. Keďže bol 
zrušený priamy vlak do Prešova, už vlakom cestovať nebude vzhľadom na jej zdravotný stav. 
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V súčasnosti krajské mesto Nitra presadzuje priame spojenie. Aj Prešov je krajským mestom 
a má nárok na priame vlaky. Ale objednávka ide z úrovne ministerstva dopravy. Podpredseda 
PSK Bizovský poukázal na predložený výborný analytický materiál. Je otázne, ako plán 
dopravnej obslužnosti pomôže PSK v existujúcich problémoch zavádzania ďalších liniek. Už 
desaťročia je známy problém Kysak – Prešov a opodstatnené požiadavky Prešovčanov, ale za 
celé obdobie nedošlo k žiadnej zmene. Možno vystúpia aj poslanci za okres Svidník, ktorý majú 
problém s prípojom k rýchliku, je to problematika roky obmieľaná. Nevie, či sa už zmenila 
alebo nie. Teší ho, že v pláne dopravnej obslužnosti sú zabudované aj cestovné poriadky 
železničnej aj autobusovej dopravy. Nebude žiadať ani polemizovať o zvýšení počtu liniek 
napr. v okrese Stará Ľubovňa. Spomenul deň dovolenky, kedy išiel autom na Zamagurie. Na 
úseku 7 km od Stráňan skoro po Haligovce stretol autobusovú linku v Stráňanoch, potom pred 
Veľkým Lipníkom, vo Veľkom Lipníku a  v Haligovciach. V týchto autobusoch boli iba 3 – 4 
ľudia. Hovorí to preto, že pri tvorbe cestovných poriadkov možno treba myslieť aj opačne, lebo 
každý rok má PSK problém s príspevkami nielen za linku ale aj za autobusy voziace vzduch. 
Tieto peniaze by možno vedel využiť na skvalitnenie dopravy tam, kde je to potrebné. Verí, že 
tento plán obslužnosti vnesie logiku aj do cestovných poriadkov. Poslanec Bieľak chcel vedieť, 
či je tento dokument ideálnym navrhovaným stavom, pokiaľ ide o linky z pohľadu existujúcej 
dostupnej infraštruktúry. Teda nezohľadňuje to, čo by bolo, keby bolo. Ak, tak sa zohľadňujú 
veci dnes jasne navrhované zo strany štátu ako plánovaná dopravná infraštruktúra. Zaujímal sa 
o to, do akej miery tento dokument môže pomôcť pri presadzovaní niektorých zmien na úrovni 
národného dokumentu, či pomôže argumentačne PSK na to, že z neho niečo vyplynulo a možno 
argumentovať niektorou jeho časťou, že napr. Kysak treba riešiť inak. Do akej miery vidia 
zhotovitelia reálnu mieru naplnenia tohto dokumentu v navrhovaných odporúčaniach, či sú 
reálne v nejakom konkrétnom čase a či sa dajú konkrétne opatrenia zaviesť v konkrétnom 
reálnom čase, aby sa navrhovaný stav dosiahol. Prof. Ing. Gnap, PhD., odpovedal, že 
dokument je navrhovaný na súčasnú infraštruktúru so zmapovaním problematických bodov 
napr. mostov, ich poškodenie by mohlo spôsobiť autobusovú alebo železničnú obchádzku. 
Cestovný poriadok je navrhovaný variantom nula na súčasný stav infraštruktúry a variant 1 na 
investície, ktoré by zrýchlili infraštruktúru po zavedení infraštruktúrnych opatrení, poprípade 
aj technologické veci napr. iný systém výhybiek. Pri prestupových bodoch je uvedené, čo je 
potrebné pri nich urobiť. PSK bude čerpať prostriedky z eurofondov a na verejnú osobnú 
dopravu budú peniaze. Zhodou okolností bude za Žilinskú univerzitu v komisii pre prípravu 
programovania 2021 – 2027 pre integrovanú infraštruktúru a tam budú peniaze na verejnú 
osobnú dopravu. Tento strategický materiál pomôže PSK, ktoré infraštruktúrne opatrenie 
v prestupových bodoch je potrebné urobiť napr. Kysak. Prepravné prúdy v Kysaku vo vzťahu 
k PSK jednoznačne sú a to je potrebné riešiť na tej vyššej úrovni, aby cestujúci neprestupovali 
a dostali sa v určitých časoch priamo do Prešova. PSK môže osloviť aj súkromné spoločnosti 
napr. RegioJet, ktoré v tejto oblasti podnikali pred pandémiou, lebo vedia, kde ľudia cestujú. 
Mali zavedené aj  autobusové prípoje k vlakom. Keď sa to znova zmení, tak aj súkromný kapitál 
príde tam, kde sú prepravné prúdy v diaľkovej doprave. Poslanec Sokol poďakoval 
spracovateľom predloženého materiálu, ktorý je veľmi dôležitý pre ďalšie realizačné projekty 
a veci potrebné z hľadiska PSK na riešenie dopravy. Je veľmi špecifický. Nedá sa porovnávať 
s BSK alebo NSK, ktoré majú úplne inú centralizáciu miest a obcí. PSK má 666 obcí, celú 
severnú hranicu má tvorenú s územím Poľska, čiže má svoje špecifické veci. Konkrétne, okres 
Svidník má dnes 84 obcí, v ktorých treba každý deň zabezpečiť určitú dopravu. Ľudia v nich 
majú zložitú a ťažkú situáciu. PSK musí zabezpečiť základné potrebné veci. Keby sa dnes 
opýtal prítomných poslancov, ktorý z nich prišiel autobusom alebo vlakom, asi nikto, možno 
len MHD. Ľudia sú prekonzumovaní, v určitých veciach sa pravdepodobne majú veľmi dobre 
a nepozerajú na ekológiu a ďalšie záležitosti. Je potrebné riešiť záchytné parkoviská 
v jednotlivých mestách a cieľom je dostať ľudí do verejnej dopravy. Možno tu bude francúzsky 
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model, keď nepárne ŠPZ jazdia len v pondelok, stredu a piatok. Dnes je taká obrovská 
pohodlnosť ľudí, že aj do kostola sa v nedeľu vozia autom 300 m. Možno je potrebné začať so 
všeobecnou osvetou všetkých, učiť mladú generáciu vážiť si celý systém životného prostredia 
a hľadať spôsob participácie, lebo nie každý môže bývať v centre alebo veľkej strediskovej 
obci. Participácia a solidarita k cestovnému a ďalším veciam je asi budúcnosť, ktorá je 
potrebná. Verí, že PSK bude tento materiál zdokonaľovať ďalej. Predseda PSK Majerský 
podotkol, že niekedy nie je dôležité, ako poslanec prišiel na zasadnutie, ale ako odišiel. Možno 
tu dnes niektorí nechajú autá. Poslanec Damankoš prišiel peši, lebo taký dostal pokyn. Asi 
nepočul odpoveď na otázku v súvislosti s tým, čo má PSK v genereli dopravy a to je preložka 
trate na Sabinov. Pamätá si mapu, ktorá sa kreslí od 80-tych rokov: smer Prešov, popod 
bardejovský most, Šarišské Lúky, popod Bikoš smerom na Veľký Šariš. Ako sa na to pozerajú 
spracovatelia a či je to vôbec niečo reálne. Prof. Ing. Gnap, PhD., odpovedal, že sa touto 
preložkou nezaoberali. Možno rieši takéto veci plán udržateľnej mobility. Vychádzali zo 
súčasnej infraštruktúry a jej vylepšenia.  
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e   n a    v e d o m i e  Plán 
dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:                 za: 45   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 22 – Výsledky kontroly NKÚ SR k „Rekonštrukciám, 
opravám a údržbe mostných objektov na cestách II. a III. triedy“:  
Ing. Galajda, vedúci odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že v čase od januára do mája 
2021 prebiehala kontrola NKÚ SR na odbore dopravy aj SÚC PSK. Kontrolná skupina sa 
riadila 10 kritériami, na základe ktorých získali 9 bodov, lepšie hodnotenie získal len ŽSK. Na 
základe týchto bodov boli zaslané odporúčania NKÚ SR.  
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  výsledky 
kontroly NKÚ SR k „Rekonštrukciám, opravám a údržbe mostných objektov na cestách 
II. a III. triedy". 
Hlasovanie:                 za: 41   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 23 – Schválenie zámeru vstupu Tatranskej galérie 
v Poprade do projektu ART & HOLOCAUST v rámci „Výzvy 
schémy malých grantov na predkladanie žiadostí o projekt 
podnikanie v kultúre, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca, 
Granty EHP 2014 – 2021 SR: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu 
PSK, predkladá zastupiteľstvu na schválenie zámer vstupu Tatranskej galérie v Poprade do 
projektu ART & HOLOCAUST. Ide o tzv. nórske fondy. V prípade schválenia projektu pôjde 
o realizáciu umeleckého aj vedecko-výskumného zámeru. Je to veľmi vážna téma, do ktorej 
chcú vtiahnuť mladých ľudí. Budú to výstavy, tvorivé dielne. Pôjde o bežné výdavky.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A.  s c h v a ľ u j e 

A.1 predloženie žiadosti Tatranskej galérie v Poprade o poskytnutie finančného príspevku za 
účelom realizácie projektu ART & HOLOCAUST s predpokladaným rozpočtovým nákladom 
max. 122 100 eur, z toho bežné výdavky 122 100 eur 

A.2 zabezpečenie realizácie projektu Tatranskej galérie v Poprade s názvom ART & 
HOLOCAUST v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
A.3 zabezpečenie finančných prostriedkov pre Tatranskú galériu v Poprade na 
spolufinancovanie  projektu ART & HOLOCAUST vo výške max. 6 105 eur, z toho bežné 
výdavky 6 105 eur 
A.4 zabezpečenie finančných prostriedkov pre Tatranskú galériu v Poprade na 
predfinancovanie projektu ART & HOLOCAUST vo výške max. 6 105 eur 
A.5 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
Hlasovanie:                 za: 41   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 24A – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, predkladá navrhovaný odpredaj rodinného domu v katastrálnom území 
Sabinov na ul. Ovocinárskej do výlučného vlastníctva M. Blaščákovej, ktorá je nájomcom tohto 
rodinného domu v zmysle zápisnice o prevzatí bytového dvojdomu a dohody o odovzdaní 
a prevzatí bytového dvojdomu z roku 1964. Ide o švédsky domček s drevenou nosnou 
konštrukciou vyplnený heraklitom so životnosťou asi 80 rokov. Bol postavený v roku 1954. M. 
Blaščáková so súhlasom PSK investovala do rodinného domu finančné prostriedky vo výške 
cca 17 800 eur, čo je suma 6-krát prevyšujúca technickú hodnotu rodinného domu stanovenú 
znaleckým posudkom pred jeho rekonštrukciou a opravou. Investíciou do nehnuteľného 
majetku nahradil nájomca kompetenciu PSK ako vlastníka nehnuteľnosti, a preto sa tento 
prevod posudzuje ako prípad hodný osobitného zreteľa. Všeobecná hodnota nehnuteľného 
majetku, t. j. technická hodnota tohto dvojdomu, je vyčíslená znaleckým posudkom na sumu 
2 754,08 eur a pozemky majú hodnotu 11 854,44 eur. Táto nehnuteľnosť sa predáva v cene 
14 608,50 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
B.1     v súlade s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
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neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja, vedený na LV č. 1319, k. ú. Sabinov a to:                    

 stavba: 
- BYT. DVOJDOM O. C. 35, súpisné číslo 330, na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/3 
pozemok: 

- pozemok na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/3, zastavaná plocha a nádvoria 
o výmere 558 m2 

- pozemok na parcele registra C KN, parcelné číslo 224/14, záhrada o výmere 105 m2  
  spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

   ťarchy: bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Margita Blaščáková, 083 01 Sabinov, za kúpnu cenu 14 608,52 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

            Dlhodobý nájom nehnuteľného majetku od roku 1964 a zároveň investícia do predmetu 
nájmu  sume 6x vyššej ako technická hodnota rodinného domu pred rekonštrukciou. 

Hlasovanie:                 za: 41   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 24B – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, predstavila zámenu majetku medzi mestom Podolínec a PSK. PSK 
nadobudne do svojho vlastníctva existujúci úsek miestnej komunikácie na ul. Bernolákovej 
v katastrálnom území Podolínec v dĺžke 285 m a pozemok nachádzajúci sa pod týmto 
prevádzaným úsekom o výmere 2 339 m2 s ťarchou podľa LV. Následne tento nehnuteľný 
majetok prejde do správy SÚC PSK za podmienky, že ministerstvo dopravy vydá kladné 
rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete k tomuto úseku. Mesto Podolínec nadobudne do svojho 
vlastníctva existujúci úsek pozemnej komunikácie cesty III/3123 v katastrálnom území 
Podolínec v dĺžke 143 m za podmienky kladného rozhodnutia ministerstva dopravy 
o usporiadaní cestnej siete. Mesto Podolínec už túto časť cesty zrekonštruovalo a zároveň je 
vlastníkom pozemku pod zastavaným telesom. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že 
úsek cesty spolu s pozemkom ním zastavaným je jediným prepojením medzi mestom Podolínec 
a obcou Lomnička. Zámena je bezodplatná. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 
7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. r u š í 
 uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 450/2020 zo dňa 27. 4. 2020 k majetkovým prevodom 
             nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa  
 B. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode C tohto uznesenia je prebytočný 
 C. s c h v a ľ u j e   
 v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
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neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom Podolínec, Námestie 
Mariánske 3, 065 03 Podolínec, IČO: 00330132 bez finančného vyrovnania rozdielu hodnoty 
nehnuteľného majetku nasledovne: 

 I. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Podolínec nadobúda do výlučného 
 vlastníctva nehnuteľný majetok: 
 a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3123 v k. ú. Podolínec, okres Stará 
 Ľubovňa, v dĺžke 0,143 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3123 km 0,000 –  0,143 
 za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie 
 o  usporiadaní  cestnej  siete  vo  vzťahu  k  prevádzanému  úseku  pozemnej  komunikácie ako  
             predmetu prevodu uvedenému v bode CI. a). 
II. Mesto Podolínec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do výlučného 
 vlastníctva  a  zveruje  do  správy  Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO:  
             37936859, nehnuteľný majetok: 
 a)   existujúci  úsek  miestnej  komunikácie  ul.  Bernolákova  v  k.  ú.  Podolínec,  okres  Stará  
             Ľubovňa, v dĺžke 0,285 km od križovatky I/77 (uzlový bod 2732A04300) po uzlový bod 
 2732A09300 ako predĺženie cesty III/3123 
 b) pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie v bode a) vedený  
             na LV č. 2262, k. ú. Podolínec, obec Podolínec, okres Stará Ľubovňa: 
 -  parcela registra C KN, parcelné číslo 222/38, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2339 m2,  
 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: 
 Vecné bremeno v prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská 
 distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, strpieť umiestnenie 
 elektro-energetického zariadenia v rozsahu geometrického plánu č. 215/2019 na parcele 
 reg. C KN č. 222/38, C KN 222/39, C KN 222/42, C KN 222/43, C KN 1055, C KN 
 1058/5, C KN 1069/7, V-574/2021 - 87/21 
 za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie 
 o  usporiadaní  cestnej  siete  vo  vzťahu  k  prevádzanému  úseku  pozemnej  komunikácie ako 
             predmetu prevodu uvedenému v bode CII. a). 
             Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Úsek cesty spolu s pozemkom ním zastavaným je jediným prepojením medzi mestom Podolínec 
a obcou Lomnička. Dôvodom návrhu na zaradenie tejto komunikácie je vhodné doplnenie 
cestnej siete.      

Hlasovanie:                 za: 45   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 24C – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy 
majetku Úradu PSK, uviedla prevod časti  novovytvorených parciel, na ktorých sa nachádza 
oplotenie tvoriace priľahlú časť záhrady so záhradným domčekom, do podielového 
spoluvlastníctva manželom Miščíkových v zmysle návrhu na uznesenie. Ide 
o majetkovoprávne vysporiadanie 189 m2 za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom pri 
cene 6,06 €/m2, spolu 1 145,34 eur. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je, že kupujúci si 
vysporiadava areál záhrady so záhradným domčekom, kedy plot zasahuje do časti parciel vo 
vlastníctve 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) 
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v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   

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

- novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/32, ostatná plocha o výmere 56 m2,  
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc. č. 1332/1, trvalý trávnatý porast 
o celkovej výmere 5148 m² a parc. č. 1342/2, orná pôda o výmere 201 m2, 

- novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/33, ostatná plocha o výmere 17 m2,  
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc. č. 1342/2, orná pôda o výmere 201 
m2 

- novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/34, ostatná plocha o výmere 7 m2,  
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc. č. 1332/2, trvalý trávnatý porast 
o celkovej výmere 6894 m² 

- novovytvorenej parcely registra C KN parc. č. 714/35, ostatná plocha o výmere 109 m2,  
odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN parc. č. 1341/2, orná pôda o výmere 
199291 m2  
a parc. č. 1332/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 5148 m² 
geometrickým plánom č. 101/2021 vyhotoveným GEODET SABINOV, s. r. o., IČO: 
47 177 918, úradne overeným Okresným úradom Sabinov, katastrálny odbor, dňa 
12.05.2021 pod číslom G1-312/2021, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
do podielového spoluvlastníctva manželov, kupujúcich – Peter Miščík, Sabinov, v 
spoluvlastníckom podiele 1/2 a Ľubomíra Miščíková, Sabinov, v spoluvlastníckom 
podiele 1/2, za kúpnu cenu 1.145,34 €.          

 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
            Kupujúci si majetkovoprávne vysporadúva časti parciel, na ktorých má postavený plot 

tvoriaci záhradu so záhradným domčekom. 
Hlasovanie:                 za: 47   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 25A – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predkladá prevod pozemkov 
v katastrálnom území Spišské Bystré z výlučného vlastníctva predávajúceho Rímskokatolíckej 
cirkvi, farnosti Spišské Bystré, do výlučného vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý ich následne 
zverí do správy SÚC PSK. Pozemky sa nachádzajú pod cestou III/3075. Ich kúpou sa 
vysporiadajú vlastnícke vzťahy medzi vlastníkom pozemkov a vlastníkom cesty. Kúpna cena 
v zmysle znaleckého posudku predstavuje 53 814,38 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, 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 – Rímskokatolícka cirkev, farnosť 
Spišské Bystré, Michalská 102/1, 059 18 Spišské Bystré, IČO: 31 999 875, zapísaného v k. ú. Spišské 
Bystré, vedeného na LV 1453, a to: 
- parcela registra C KN č. 7653/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 886 m2,  
- parcela registra C KN č. 7653/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3027 m2, 
- parcela registra C KN č. 7653/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 37 m2,  
- parcela registra C KN č. 7653/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2, 
spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

       Celková výmera nadobúdaného nehnuteľného majetku predstavuje 4224 m2. 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 53.814,38 € (pri 
priemernej cene 12,74 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 44   proti: 0     zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25B – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predstavila prevod pozemkov 
v katastrálnom území Prešov z výlučného vlastníctva predávajúceho J. Jurášeka, Prešov, do 
vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento nehnuteľný majetok zverí do správy SÚC PSK. Ide 
o výkup pozemkov o výmere 847 m2, ktorý je navrhovaný pre realizáciu stavby „III/3440 
(III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“. Stavba bola schválená uznesením 
Zastupiteľstva PSK č. 158/2019 a je zaradená do balíka pripravovaných žiadostí o NFP. Tento 
prevod vychádza z dohody o spoločnom postupe medzi mestom Prešov a PSK. Ide o kúpu 
pozemku, ktorý bude zastavaný stavbou a delením pozemku ostal zbytkový pozemok  o výmere 
137 m2. Táto parcela je svojou plochou pre vlastníka nevyužiteľná a vlastník trvá aj na vykúpení 
tejto časti. Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom a predstavuje 68 031,04 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Jozef Jurášek, 080 05  Prešov, 
vedeného na LV 12296, k. ú. Prešov, a to:  
- novovytvorená parcela registra C KN č. 14835/234, orná pôda o výmere 710 m2,  
 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN č. 14835/39, orná pôda o celkovej výmere 847 m², 

geometrickým plánom č. 7/2018 vyhotoveným Jurajom Maňkom, 080 01 Prešov, IČO: 43883311, 
úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 20. 06. 2019 pod číslom G1-
501/2019, 
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- zbytková parcela registra C KN č. 14835/39, orná pôda o výmere 137 m²,  
  vzniknutá z pôvodnej parcely registra C KN č. 14835/39, orná pôda o celkovej výmere 847 m² 
ťarchy: bez zápisu 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
Celková výmera predstavuje 847 m². 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 
14, 080 05 Prešov, za  kúpnu cenu 68.031,04 € (pri cene 80,32 €/m²).  
Hlasovanie:                 za: 49   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 25C – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, uviedla prevod pozemku na 
vytvorenej parcele o výmere 432 m2 v katastrálnom území Humenné z podielového 
spoluvlastníctva predávajúcich podľa LV do výlučného vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý 
tento majetok zverí do správy SÚC PSK. Tento prevod bude realizovaný za predpokladu 
splnenia odkladacej podmienky a to výmazu exekučnej ťarchy nachádzajúcej sa v LV. SÚC 
PSK je stavebníkom stavby „III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto 
Humenné“. Mesto Humenné ako príslušný stavebný úrad vydal dňa 5. 4. 2018 rozhodnutie 
o umiestnení stavby, ktoré nadobudlo právoplatnosť 25. 5. 2018. Prevod pozemku je odplatný 
za kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom, ktorá predstavuje 9 784,80 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné, a to: 
- novovytvorenej parcely registra C KN č. 5286/8, zastavaná plocha o výmere 432 m2,  

odčlenenej od pôvodnej parcely registra E KN č. 3416, trvalý trávny porast o výmere 14231 m2, 
zapísanej na LV 8376, k. ú. Humenné, geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018, 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 
45719195, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 25.01.2019 
pod číslom G1-7/19. 

ťarchy:  
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. č. EX 217/12, od Exek. úradu 
Bratislava, súdny exek. JUDr. Jaroslav Mráz, v prospech Československá obchodná banka, a. s., 
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, na parc.KN-E č. 3411, 3414/15, 3416, 3417, 3418, 
3419, zo dňa 24.10.2016 - Z 2241/16 - 2326/16. 
P1-359/98 zriadenie exekučného záložného práva Ex 744/98 na p. č. 3411, 3414/15, 3416, 3417, 3418, 
3419 na podiel pod B6-2/80 v prospech Brener Ladislav, Humenné, zo dňa 22.12.1998-
1813/05,2014/17138. 
1.  z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
1. Pašková Alžbeta, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
3. Čandová Margita, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
11. Jenčík Jozef, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
15. Košický Štefan, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
16. Krakovský Klaudio, 067 45 Topoľovka, v podiele 2/80 
21. Drotárová Ľubica, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
22. Martonová Janka, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
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24. Marton Jozef, Ruský Potok, v podiele 1/240 
25. Marton Marcel, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
26. Martonová Anastázia, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
32. Tarbajovský Štefan, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
33. Jacevič Ladislav, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
39. Žolnay Eernest MVDr., 066 01 Humenné, v podiele 2/320 
44. Ledžinský Blažej, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
45. Ondovčín Ladislav, 066 01 Kochanovce, v podiele 1/240 
47. Ondovčín Belo, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
48. Sopková Marta, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
49. Zgabur Pavol, 066 01 Jasenov, v podiele 1/280 
50. Užak Ľudovít, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
51. Užak Peter, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
53. Varadyová Kvetoslava, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
55. PharmDr. Feruliková Iveta, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
56. Ing. Žolnay Štefan, 800 00 Bratislava, v podiele 1/320 
57. JUDr. Žolnayová Katarína, 800 00 Bratislava, v podiele 1/320 
61. Ing. Zsolnai Imrich, 902 01 Pezinok, v podiele 1/320 
62. Zsolnai Maroš, 066 01 Humenné, v podiele 1/320 
63. Ing. Jenčík Ján, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
64. Ing. Matulová Anna, Piešťany, v podiele 1/80 
65. Ing. Treščák Albert, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
66. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 800 00 Bratislava, IČO: 17335345, v podiele 1/40 
68. Šibová Jana, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
69. Račková Eva, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
71. Juščíková Mária, 066 01 Humenné, v podiele 2/720 
72. Jučšík Matúš, 066 01 Humenné, v podiele 2/720 
74. Onuška Juraj, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
75. PhDr. Melko Vladimír, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
76. Mašlej Július, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
77. Mašlej Rudolf, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
78. Vašková Anna, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
79. Mašlej Ján, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
80. Ing. Mašlej Andrej, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
81. Klimčáková Mária, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
82. Kovačičová Emilia, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
83. Chlebecová Michaela, Teplička nad Váhom, v podiele 1/280 
85. Ing. Gábor Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
86. Mgr. Danicsová Erika, 066 01 Humenné, v podiele 4/720  
87. Sláviček Vladimír, 066 01 Humenné, v podiele 4/720 
88. Semanová Valéria, 066 01 Humenné, v podiele 4/720 
89. Košický Štefan, Humenné, v podiele 1/160  
90. Ing. Gavaľová Mária, Humenné, v podiele 1/160 
91. Ing. Vozáková Henrieta, Bratislava, v podiele 1/280 
92. Babjak Peter, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
93. Babják Igor, Zlaté Hory, ČR, v podiele 1/80 
94. Ondovčin Peter, Prievidza, v podiele 2/240 
95. Vágaši Július, Humenné, v podiele 2/160 
96. Tutková Marta, Humenné, v podiele 2/160 
97. Ondovčin Martin, Košice, v podiele 1/480 
98. Lajčiaková Lenka, Humenné, v podiele 1/480 
99. Prokipčák Ivan, Humenné, v podiele 2/240 
100. Murgová Nadežda, Humenné, v podiele 2/240 
101. Rubeš Ľuboš, Žilina, v podiele 2/80 
102. Maďarik Dušan, bytom Brekov, v podiele 12/2880 

103. Maďarik Jozef, bytom Sedliská, v podiele 12/2880 
104. Mihaľková Jana, bytom Brekov, v podiele 12/2880 
106. Maďariková Eva, bytom Brekov, v podiele 4/2880 
107. Maďarik František, Brekov, v podiele 4/2880 
109. Ing. Vozáková Henrieta, Bratislava, v podiele 1/560 
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111. MUDr. Schneiderová Tatiana, Humenné, v podiele 1/320 
112. MUDr. Dronin Vladimír, Humenné, v podiele 1/320 
113. MUDr. Tornyoš Tibor, Humenné, v podiele 1/480 
114. Ing. Tornyos Vladimír, Humenné, v podiele 1/480 
115. Tornyosová Dana, Košice, v podiele 1/480 
116. Ing. Lehotský Miloslav, Bratislava, v podiele 1/320 
117. Lehotský Juraj, Bratislava, v podiele 1/320 
118. Zgaburová Mária, Humenné, v podiele 3/560 
119. Koščová Gabriela, Humenné, v podiele 2/80 
121. Ing. Gábor Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
122. Košický Jozef, Humenné, v podiele 2/80 
123. Ing. Páneková Dušana, Žilina, v podiele 1/160 
125. Prebehajla Piotr Pawel, bytom Baškovce, v podiele 2/80 
127. Ing. Tutková Klára, bytom Kochanovce, v podiele 2/960 
128. Ing. Jacevič Ladislav, Humenné, v podiele 1/80 
129. Harvanová Viera, Humenné, v podiele 2/240 
130. Szakácsi Patrik, r066 01 Humenné, v podiele 2/960 
131. Maďariková Žaneta, Humenné, v podiele 4/2880 
132. Ing. arch. Šutá Monika, 811 02 Bratislava, v podiele 1/280 
133. Vitkovič Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
134. MUDr. Nárožná Mária, bytom Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry, v podiele 1/80 
135. Petriková Petronela, 911 01 Trenčín, v podiele 1/80 
136. Mgr. Skybová Dominika, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
137. Mgr. Kočan František, 821 05 Bratislava - Ružinov, v podiele 1/80 
139. JUDr. Baranová Jana, 040 01 Košice - Staré Mesto, v podiele 1/160 
140. MVDr. Sopková Lýdia, 066 01 Humenné, v podiele 3/80 
141. Ing. Petrák Vladimír, 071 01 Michalovce, v podiele 1/80  
142. Petrák Martin, 066 01 Humenné, v podiele 1/80  
143. Šargová Eva, 066 01 Humenné, v podiele 2/240 
144. Juščík Mário, 069 01 Snina, v podiele 2/720 
145. Bandžurová Lenka, 066 01 Humenné, v podiele 1/80  
146. PaedDr. Pirošová Martina, 068 01 Medzilaborce, v podiele 1/160  
147. Ing. Kaliňák Viliam, 075 01 Trebišov, v podiele 1/160  
148. Szakácsi Patrik, 066 01 Humenné, v podiele 2/960  
149. Kurucová Marcela, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
124. HIPPOSPRING, s. r. o., Lipová 756/14, Humenné, IČO: 46145320 – nájomca 
2.   z podielového spoluvlastníctva predávajúceho: 
23. Benková Klára, Košice 044 01, v podiele 1/240 
138. Ďurašková Jana, 066 01 Humenné, v podiele 2/80,  
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 9.784,80 € (pri cene 
22,65 €/m2) 
za predpokladu splnenia odkladacej podmienky – výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzanú 
nehnuteľnosť. 
Hlasovanie:                 za: 50   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 25D – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, informovala prítomných, že 
tento bod nadväzuje na predchádzajúci bod 25C a ide o tú istú akciu. V tomto prípade je to 
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva spoluvlastníkov uvedených v návrhu 
na uznesenie a to novovytvorených parciel o výmere 997 m2 za celkovú kúpnu cenu 11 914,15 
eur pri cene 11,95 €/m2. Cena bola stanovená znaleckým posudkom. Pozemky sa vykupujú pre 
stavbu „ III/3832 Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“. PSK nadobúda 
do výlučného vlastníctva pozemky, ktoré následne zverí do správy SÚC PSK. 
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 v k. ú. Humenné, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 5246/33, zastavaná plocha o výmere 112 m2,  

odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN č. 5246/2, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 181m2, 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5246/34, zastavaná plocha o výmere 34 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN č. 5246/4, orná pôda o výmere 12 355 m2, 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5246/32, zastavaná plocha o výmere 851 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN č. 5246/12, orná pôda o výmere 47 170 m2, 
pôvodné parcely sú zapísané na LV 8379, k. ú. Humenné a odčlenené geometrickým plánom 
č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018 vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné 
staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 45719195, úradne overeným Okresným úradom 
Humenné, katastrálnym odborom, dňa 25.01.2019 pod číslom G1-7/19. 

ťarchy: bez zápisu 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
1. Pašková Alžbeta, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
3. Čandová Margita, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
11. Jenčík Jozef, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
15. Košický Štefan, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
16. Krakovský Klaudio, 067 45 Topoľovka, v podiele 2/80 
21. Drotárová Ľubica, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
22. Martonová Janka, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
23. Benková Klára, 044 01 Košice, v podiele 1/240 
24. Marton Jozef, bytom Ruský Potok, v podiele 1/240 
25. Marton Marcel, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
26. Martonová Anastázia, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
32. Tarbajovský Štefan, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
33. Jacevič Ladislav, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
38. Žolnay Eernest MVDr., 066 01 Humenné, v podiele 2/320 
42. Ledžinský Blažej, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
43. Ondovčín Ladislav, 066 01 Kochanovce, v podiele 1/240 
45. Ondovčín Belo, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
46. Sopková Marta, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
47. Zgabur Pavol, 066 01 Jasenov, v podiele 1/280 
48. Užak Ľudovít, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
49. Užak Peter, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
50. PharmDr. Feruliková Iveta, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
51. Ing. Žolnay Štefan, 800 00 Bratislava, v podiele 1/320 
52. JUDr. Žolnayová Katarína, 800 00 Bratislava, v podiele 1/320 
55. Ing. Zsolnai Imrich, 902 01 Pezinok, v podiele 1/320 
56. Zsolnai Maroš, 066 01 Humenné, v podiele 1/320 
57. Ing. Jenčík Ján, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
58. Ing. Matulová Anna, Piešťany, v podiele 1/80 
59. Ing. Treščák Albert, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
61. Varadyová Kvetoslava, Humenné, v podiele 1/80 
64. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 800 00 Bratislava, IČO: 17335345, v podiele 12/480 
66. MUDr. Kerekanič Peter, bytom Udavské, v podiele 1/240 
67. Račková Eva, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
69. Juščíková Mária, 066 01 Humenné, v podiele 2/720 



53 
 

70. Jučšík Matúš, 066 01 Humenné, v podiele 2/720 
72. Onuška Juraj, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
73. PhDr. Melko Vladimír, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
75. Mašlej Július, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
76. Mašlej Rudolf, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
77. Vašková Anna, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
78. Mašlej Ján, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
79. Ing. Mašlej Andrej, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
80. Klimčáková Mária, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
81. Kovačičová Emilia, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
82. Chlebecová Michaela, Teplička nad Váhom, v podiele 1/280 
84. Ing. Gábor Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
85. Mgr. Danicsová Erika, 066 01 Humenné, v podiele 4/720  
86. Sláviček Vladimír, 066 01 Humenné, v podiele 4/720 
87. Semanová Valéria, 066 01 Humenné, v podiele 4/720 
88. Ondovčin Martin, Košice, v podiele 1/480 
89. Lajčiaková Lenka, Humenné, v podiele 1/480 
90. Košický Štefan, Humenné, v podiele 1/160  
91. Ing. Gavaľová Mária, Humenné, v podiele 1/160 
92. Ing. Vozáková Henrieta, Bratislava, v podiele 1/280 
93. Babjak Peter, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
94. Babják Igor, Zlaté Hory, ČR, v podiele 1/80 
95. Ondovčin Peter, Prievidza, v podiele 2/240 
96. Vágaši Július, Humenné, v podiele 2/160 
97. Tutková Marta, Humenné, v podiele 2/160 
98. Prokipčák Ivan, Humenné, v podiele 2/240 
99. Murgová Nadežda, Humenné, v podiele 2/240 
100. Rubeš Ľuboš, Žilina, v podiele 2/80 

101. Maďarik Dušan, bytom Brekov, v podiele 12/2880 
102. Maďarik Jozef, bytom Sedliská, v podiele 12/2880 
103. Mihaľková Jana, bytom Brekov, v podiele 12/2880 
105. Maďariková Eva, bytom Brekov, v podiele 4/2880 

106. Maďarik František, bytom Brekov, v podiele 4/2880 
108. Ing. Vozáková Henrieta, Bratislava, v podiele 1/560 
110. MUDr. Schneiderová Tatiana, Humenné, v podiele 1/320 
111. MUDr. Dronin Vladimír, Humenné, v podiele 1/320 
112. MUDr. Tornyoš Tibor, Humenné, v podiele 1/480 
113. Ing. Tornyos Vladimír, Humenné, v podiele 1/480 
114. Tornyosová Dana, Košice, v podiele 1/480 
115. Ing. Lehotský Miloslav, Bratislava, v podiele 1/320 
116. Lehotský Juraj, Bratislava, v podiele 1/320 
117. Zgaburová Mária, Humenné, v podiele 3/560 
118. Koščová Gabriela, Humenné, v podiele 2/80 
120. Ing. Gábor Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
121. Košický Jozef, Humenné, v podiele 2/80 
122. Ing. Páneková Dušana, Žilina, v podiele 1/160 
124. Prebehajla Piotr Pawel, bytom Baškovce, v podiele 2/80 
126. Ing. Tutková Klára, bytom Kochanovce, v podiele 2/960 
127. Ing. Jacevič Ladislav, Humenné, v podiele 1/80 
128. Harvanová Viera, Humenné, v podiele 2/240 
129. Szakácsi Patrik, 066 01 Humenné, v podiele 1/480 
130. Maďariková Žaneta, Humenné, v podiele 4/2880 
131. Ing. arch. Šutá Monika, 811 02 Bratislava, v podiele 1/280 
132. Vitkovič Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
133. MUDr. Nárožná Mária, bytom Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry, v podiele 1/80 
134. Petriková Petronela, 911 01 Trenčín, v podiele 1/80 
135. Mgr. Skybová Dominika, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
136. Mgr. Kočan František, 821 05 Bratislava - Ružinov, v podiele 1/80 
137. Ďurašková Jana, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
138. JUDr. Baranová Jana, 040 01 Košice - Staré Mesto, v podiele 1/160 
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139. MVDr. Sopková Lýdia, 066 01 Humenné, v podiele 3/80 
140. Ing. Petrák Vladimír, 071 01 Michalovce, v podiele 1/80  
141. Petrák Martin, 066 01 Humenné, v podiele 1/80  
142. Šargová Eva, 066 01 Humenné, v podiele 2/240 
143. Juščík Mário, 069 01 Snina, v podiele 2/720 
144. Bandžurová Lenka, 066 01 Humenné, v podiele 1/80  
145. PaedDr. Pirošová Martina, 068 01 Medzilaborce, v podiele 1/160  
146. Ing. Kaliňák Viliam, 075 01 Trebišov, v podiele 1/160,  
147. Szakácsi Patrik, 066 01 Humenné, v podiele 1/480  
149. Kurucová Marcela, 066 01 Humenné, v podiele 1/80,  
123. HIPPOSPRING, s. r. o., Lipová 756/14, Humenné, IČO: 46145320 - nájomca 
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 11.914,15 € (pri cene 11,95 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 50   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 25E – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predkladá prevod pozemkov 
v podielovom spoluvlastníctve v katastrálnom území Humenné v zmysle navrhovaného 
uznesenia do vlastníctva PSK. Tieto novovytvorené parcely sa vykupujú pre stavbu „III/3832 
Preložka cesty, obchvat osady Podskalka, mesto Humenné“. Prevod pozemkov je odplatný za 
kúpnu cenu stanovenú znaleckým posudkom a predstavuje 136 232,45 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné, a to: 
1. z výlučného vlastníctva predávajúceho -  SR – Slovenský pozemkový fond Bratislava, Búdková 

36, 817 15 Bratislava, IČO: 17335345, zapísaného na LV 5223, a to: 
- parcela registra C KN č. 4953/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 716 m2,  
- parcela registra C KN č. 4953/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, 
- parcela registra C KN č. 4953/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 239 m2, 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 12.404,10 € (pri cene 
11,95 €/m2). 
2. z výlučného vlastníctva predávajúceho - RNDr. Fedorková Tatiana, 085 01 Bardejov, 

zapísaného na LV 6816, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 5405/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2,  

odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 3413/1, trvalý trávny porast o výmere 5575m2, 
zapísanej na LV č. 6816 v k. ú. Humenné geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 
45719195, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 
25.01.2019 pod číslom G1-7/19 

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 1.314,50 € (pri cene 
11,95 €/m2). 
3. 
a) z podielového vlastníctva predávajúcich: 
1. Ing. Onufer Milan, Humenné, v podiele 1/8 
2. Onufer Marián, Humenné, v podiele 1/8 
3. Artimová Magdaléna, Humenné, v podiele 1/8 
6. Rabská Eva, 066 01 Humenné, v podiele 1/32 
7. Packová Miriam, 066 01 Humenné, v podiele 1/32 
8. Onufer Juraj, 066 01 Humenné, v podiele 1/32 

11. Husár Miroslav, Košice, v podiele 1/4 
12. Husár Igor, Košice, v podiele 1/4 

b) z podielového vlastníctva predávajúceho: 
6. Kenderešová Renáta, bytom Porúbka, 066 01 Humenné, v podiele 1/32 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5301/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 97 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 3327/24, orná pôda o výmere 8 054 m2, zapísaná 
na LV č. 6816 v k. ú. Humenné geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 
45719195, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 
25.01.2019 pod číslom G1-7/19 

ťarchy:  
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. č. 128EX 207/18-94, od Exek. 
úradu Prešov, súdny exek. Mgr. Igor Palša, v prospech Prima banka Slovensko, a. s., Hodžova 11, 010 
11 Žilina, IČO: 31575951, na parc. KN-E č. 3327/24, zo dňa 17. 09. 2018 - Z 1566/18 - 2707/18 
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 2.197,05 € (pri cene 
22,65 €/m2) 
za predpokladu splnenia odkladacej podmienky – výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzanú 
nehnuteľnosť. 
4.  z podielového vlastníctva predávajúcich: 
4. Šepeľová Gabriela, 066 01 Humenné, v podiele 9/240 
5. Bubnaš Marián, 066 01 Humenné, v podiele 9/240 
7. Račková Anna, Humenné, v podiele 2/60 
8. Majerníková Margita, v podiele 2/60 
9. Račková Anna, Humenné, v podiele 9/40 
11. Šepeľová Gabriela, 066 01 Humenné, v podiele 36/240, 
12. Skrip Milan, 066 01 Humenné, v podiele 45/240 
13. Budnášová Katarína Mgr., Prievidza, v podiele 9/240 
14. Vitkovič Pavol, Humenné, v podiele 31/120 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5301/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 276 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 3327/25, orná pôda o výmere 5 441 m2, zapísaná 
na LV č. 6933 v k. ú. Humenné geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018, 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO:  
45719195, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 
25.01.2019 pod číslom G1-7/19                           

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 6.251,40 € (pri cene 
22,65 €/m2). 
5.  z podielového vlastníctva predávajúcich: 
14. Bačová Mária, Humenné, v podiele 1/78 
15. Lakatová Ľudmila, Bardejov, v podiele 1/78 
16. Vasiľko Ján, Humenné, v podiele 1/78 
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20. Bačová Mária, Humenné, v podiele 7/52 
21. Lakatová Ľudmila, Bardejov, v podiele 7/52 
22. Vasiľko Ján, 066 01 Humenné, v podiele 7/52 
23. Kuriľáková Jana, Košice, v podiele 25/156 
24. Černická Jana Ing., Košice, v podiele 25/156 
25. Kučerák Peter, Humenné, v podiele 23/156 
26. Vasiľko Pavol, Nitra 949 01, v podiele 7/78 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5301/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 843 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 3327/26, orná pôda o výmere 8 239 m2, zapísaná 
na LV č. 6934 v k. ú. Humenné geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 
45719195, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom dňa 
25.01.2019 pod číslom G1-7/19 

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 19.093,95 € (pri cene 
22,65 €/m2). 
6.  z podielového vlastníctva predávajúcich: 
1. Kalanin Ladislav, bytom Jasenov, v podiele 1/2 
2. Kalanin Michal, bytom Jasenov, v podiele 1/2 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5301/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 526 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 3327/27, orná pôda o výmere 4 117 m2, zapísaná 
na LV č. 6935 v k. ú. Humenné geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 
45719195, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 
25.01.2019 pod číslom G1-7/19 

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 11.913,90 € (pri cene 
22,65 €/m2).                                                    
7.  z podielového vlastníctva predávajúcich: 
2. Artimová Magdaléna, 066 01 Humenné, v podiele 1/2 
6. Dlužaninová Juliana, Humenné, v podiele 1/12 
7. Hojdanová Adriana, bytom Kamienka, v podiele 1/12 
9. Pajunk Róbert, Humenné, v podiele 1/12 
11. Šnircová Gabriela, bytom Kochanovce, v podiele 1/24 
12. Pajunková Gabriela, bytom Kochanovce, v podiele 1/24 
13. Gažo Martin, 951 04 Malý Lapáš, v podiele 1/12 
14. Krištofiaková Ingrid, 915 05 Trnava, v podiele 1/12 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5301/35, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 587 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 3327/28, orná pôda o výmere 4 810 m2, zapísaná 
na LV č. 6936 v k. ú. Humenné geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 
45719195, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 
25.01.2019 pod číslom G1-7/19 

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 13.295,55 € (pri cene 
22,65 €/m2). 
8.  z podielového vlastníctva predávajúcich: 
3. Nosálová Bernandína, Humenné, v podiele 1/12 
4. Semančíková Eva, Humenné, v podiele 1/12 
5. Kaššai Marian, Humenné, v podiele 1/12 
9. Chalupková Mária, Trenčín - Kubrá, v podiele 1/12 
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11. Rédlová Mária, Šurianky, 951 26, v podiele 1/18 
12. Gažo Peter, Humenné, v podiele 1/18 
14. Pajunk Róbert, Humenné, v podiele 1/18 
15. Kenderešová Renáta, bytom Porúbka, v podiele 1/12 
16. Rabská Eva, bytom Porúbka, v podiele 1/12 
17. Packová Miriam, Humenné, v podiele 1/12 
18. Onufer Juraj, bytom Porúbka, v podiele 1/12 
20. Šnircová Gabriela, bytom Kochanovce, v podiele 1/36 
21. Dlužanin Michal, Humenné, v podiele 1/18 
22. Pajunková Gabriela, bytom Kochanovce, v podiele 1/36 
23. Krištofiaková Ingrid, 915 05 Trnava, v podiele 1/18 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5301/36, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 587m2, 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 5296/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, 

odčlenené od pôvodnej parcely registra E KN č. 3327/29, orná pôda o výmere 20 962 m2, 
zapísanej na LV č. 6937 v k. ú. Humenné geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 45719195, 
úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 25.01.2019 pod číslom G1-
7/19 
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 59.003,25 € (pri cene 
22,65 €/m2).                                                                   
9.  z podielového vlastníctva predávajúcich: 
1. Gergeľ Peter a Mária Gergeľová, Humenné, BSM, 
zapísaného na LV 7413, a to: 

- parcela registra C KN č. 5301/33, orná pôda o výmere 400 m2, 
ťarchy: bez zápisu 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 9.060,00 € (pri cene 
22,65 €/m2). 
10.  z podielového vlastníctva predávajúcich: 
2. Tongeľová Marta, Humenné, v podiele 1/4 
3. Kašay Ján, Humenné, v podiele 1/4 
4. Gergeľ Peter, Humenné, v podiele 1/4 
5. Škrovan Jozef, Humenné, v podiele 1/8 
6. Škrovanová Anna, Humenné, v podiele 1/8 
zapísaného na LV 7414, a to:: 

- parcela registra C KN č. 5301/30, orná pôda o výmere 75 m2, 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1.698,75 € (pri cene 
22,65 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 53   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25F – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predstavila prevod 
nehnuteľného majetku v katastrálnom území Humenné pre tú istú akciu. Ide o novovytvorené 
parcely o výmere 13 388 m2. Je to prevod z podielového spoluvlastníctva predávajúcich 
v zmysle navrhovaného uznesenia za predpokladu výmazu ťarchy nachádzajúcej sa na LV  do 
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výlučného vlastníctva PSK, ktorý tento majetok zverí do správy SÚC PSK. Kúpna cena je 
stanovená znaleckým posudkom v sume 303 238,20 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
_________________________________________________________________________  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Humenné, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN č. 5296/3, zastavaná plocha o výmere 183 m2,  
- novovytvorená parcela registra C KN č. 5286/6, zastavaná plocha o výmere 12 447 m2, 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 5286/7, zastavaná plocha o výmere 758 m2, 

odčlenené od pôvodnej parcely registra EKN č. 3414/1, orná pôda o výmere 94 507 m2, 
zapísanej na LV 5865, k. ú. Humenné, geometrickým plánom č. 915/2018 zo dňa 01.11.2018, 
vyhotoveným Ing. Milanom Rosenbergerom – Dopravné staviteľstvo Bardejov, s. r. o., IČO: 
45719195, úradne overeným Okresným úradom Humenné, katastrálnym odborom, dňa 
25.01.2019 pod číslom G1-7/19. 

ťarchy: 
Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehn. č. Ex 217/12, od Exek. úradu 
Bratislava, súdny exek. JUDr. Jaroslav Mráz, v prospech Československá obchodná banka, a. s., 
Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, na parc.KN-E č. 3414/1, 3420, zo dňa 08. 03. 2016 
- Z 492/16 - 650/16. 
1. z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
1. Pašková Alžbeta, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
4. Čandová Margita, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
12. Jenčík Jozef, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
15. Košický Štefan, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
17. Košický Štefan, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
18. Krakovský Klaudio, 067 45 Topoľovka, v podiele 2/80 
23. Drotárová Ľubica, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
24. Martonová Janka, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
26. Marton Jozef, bytom Ruský Potok, v podiele 1/240 
27. Marton Marcel, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
28. Martonová Anastázia, 066 01 Humenné, v podiele 1/240 
34. Tarbajovský Štefan, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
35. Jacevič Ladislav, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
41. Jendruchová Jarmila, bytom Teplička n/V, v podiele 1/280 
42. Žolnai Eernest MVDr., 066 01 Humenné, v podiele 2/320 
47. Ledžinský Blažej, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
50. Ondovčín Ladislav, 066 01 Kochanovce, v podiele 1/240 
52. Ondovčín Belo, 066 01 Humenné, v podiele 1/240, 
54. Sopková Marta, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
55. Zgabur Pavol, 066 01 Jasenov, v podiele 1/280 
56. Užak Ľudovít, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
57. Užak Peter, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
58. PharmDr. Feruliková Iveta, 010 00 Žilina, v podiele 1/840 
59. Ing. Žolnay Štefan, 800 00 Bratislava, v podiele 1/320 
60. JUDr. Žolnayová Katarína, 800 00 Bratislava, v podiele 1/320 
63. Ing. Zsolnai Imrich, 902 01 Pezinok, v podiele 1/320 
64. Zsolnai Maroš, 066 01 Humenné, v podiele 1/320 
65. Ing. Jenčík Ján, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
66. Ing. Matulová Anna, Piešťany, v podiele 1/80 
67. Ing. Treščák Albert, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
70. Varadyová Kvetoslava, 066 01 Humenné, v podiele 1/80, 
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73. SR – Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 800 00 Bratislava, IČO: 17335345, v podiele 12/480 
75. MVDr. Kerekanič Peter, bytom Udavské, v podiele 1/240 
76. Račková Eva, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
78. Juščíková Mária, 066 01 Humenné, v podiele 2/720 
79. Jučšík Matúš, 066 01 Humenné, v podiele 2/720 
81. Onuška Juraj, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
82. PhDr. Melko Vladimír, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
84. Mašlej Július, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
85. Mašlej Rudolf, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
86. Vašková Anna, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
87. Mašlej Ján, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
88. Ing. Mašlej Andrej, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
89. Klimčáková Mária, 066 01 Humenné, v podiele 1/160 
90. Kovačičová Emília, r066 01 Humenné, v podiele 2/80 
92. Ing. Gábor Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
93. Mgr. Danicsová Erika, 066 01 Humenné, v podiele 4/720,  
94. Sláviček Vladimír, 066 01 Humenné, v podiele 4/720 
95. Semanová Valéria, 066 01 Humenné, v podiele 4/720, 
96. Ondovčin Martin, Košice, v podiele 1/480 
97. Lajčiaková Lenka, 066 01 Humenné, v podiele 1/480 
98. Babjak Peter, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
99. Babják Igor, Zlaté Hory, v podiele 1/80 
100. Ondovčin Peter, Prievidza, v podiele 2/240 
101. Vágaši Július, Humenné, v podiele 2/160 
102. Tutková Marta, Humenné, v podiele 2/160 
103. Prokipčák Ivan, Humenné, v podiele 2/240 
104. Murgová Nadežda, Humenné, v podiele 2/240 
105. Rubeš Ľuboš, Žilina, v podiele 2/80 
106. Maďarik Dušan, bytom Brekov, v podiele 12/2880 
107. Maďarik Jozef, bytom Sedliská, v podiele 12/2880 
108. Mihaľková Jana, bytom Brekov, v podiele 12/2880 
110. Maďariková Eva, bytom Brekov, v podiele 4/2880 
111. Maďarik František, bytom Brekov, v podiele 4/2880, 
113. Ing. Vozáková Henrieta, Bratislava, v podiele 1/560,; 
115. MUDr. Schneiderová Tatiana, Humenné, v podiele 1/320 
116. MUDr. Dronin Vladimír, Humenné, v podiele 1/320 
117. MUDr. Tornyoš Tibor, Humenné, v podiele 1/480 
118. Ing. Tornyos Vladimír, Humenné, v podiele 1/480 
119. Tornyosová Dana, Košice, v podiele 1/480 
120. Ing. Lehotský Miloslav, Bratislava, v podiele 1/320 
121. Lehotský Juraj, Bratislava, v podiele 1/320 
122. Koščová Gabriela, Humenné, v podiele 2/80 
124. Ing. Gábor Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
125. Košický Jozef, Humenné, v podiele 2/80 
126. Ing. Páneková Dušana, Žilina, v podiele 1/160 
128. Prebehajla Piotr Pawel, bytom Baškovce, v podiele 2/80 
130. Ing. Tutková Klára, bytom Kochanovce, v podiele 2/960 
131. Ing. Vozáková Henrieta, Bratislava, v podiele 1/280 
132. Ing. Jacevič Ladislav, Humenné, v podiele 1/80 
133. Harvanová Viera, Humenné, v podiele 2/240 
134. Zgaburová Mária, Humenné, v podiele 3/560 
135. Szakácsi Patrik, Humenné, v podiele 1/480 
136. Maďariková Žaneta, Humenné, v podiele 4/2880 
137. Ing. arch. Šutá Monika, 811 02 Bratislava, v podiele 1/280 
138. Vitkovič Pavol, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
139. MUDr. Nárožná Mária, bytom Dolný Smokovec, 059 81 Vysoké Tatry, v podiele 1/80 
140. Petriková Petronela, 911 01 Trenčín, v podiele 1/80 
141. Mgr. Skybová Dominika, 066 01 Humenné, v podiele 1/80 
142. Mgr. Kočan František, 821 05 Bratislava - Ružinov, v podiele 1/80 
143. Ďurašková Jana, 066 01 Humenné, v podiele 2/80 
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144. JUDr. Baranová Jana, 040 01 Košice - Staré Mesto, v podiele 1/160 
145. MVDr. Sopková Lýdia, 066 01 Humenné, v podiele 3/80 
146. Ing. Petrák Vladimír, 071 01 Michalovce, v podiele 1/80  
147. Petrák Martin, 066 01 Humenné, v podiele 1/80  
148. Juščík Štefan, 066 01 Humenné, v podiele 2/240 
149. Juščík Mário, 069 01 Snina, v podiele 2/720 
150. Bandžurová Lenka, 066 01 Humenné, v podiele 1/80  
151. PaedDr. Pirošová Martina, 068 01 Medzilaborce, v podiele 1/160  
152. Ing. Kaliňák Viliam, 075 01 Trebišov, v podiele 1/160  
153. Szakácsi Patrik, 066 01 Humenné, v podiele 1/480  
154. Kurucová Marcela, 066 01 Humenné, v podiele 1/80  
127. HIPPOSPRING, s. r. o., Lipová 756/14, Humenné, IČO: 46145320 - nájomca 
2.   z podielového spoluvlastníctva predávajúceho: 
25. Benková Klára, Košice 044 01, v podiele 1/240 
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 303.238,20 € (pri cene 22,65 €/m2) 
za predpokladu splnenia odkladacej podmienky – výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzanú 
nehnuteľnosť. 
Hlasovanie:                 za: 53   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25G – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, uviedla prevod nehnuteľného  
majetku – novovytvorenej parcely v katastrálnom území Solivar z podielového vlastníctva 6 
predávajúcich uvedených v návrhu na uznesenie do výlučného vlastníctva PSK, ktorý tento 
majetok zverí do správy SÚC PSK. Výkup pozemku je navrhovaný pre realizáciu stavby 
III/3440 (III/068 002) Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská)“ a je realizovaný pre účely 
zriadenia retenčnej nádrže pre uvedenú stavbu. Kúpna cena predstavuje 2 457,70 eur, je 
stanovená 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   
prevod nehnuteľného majetku z podielového vlastníctva predávajúcich:  
1. Vlasatý Ján, Ruská Nová Ves, 080 05 Prešov, v podiele 2/20 
2. Maťašovská Mária, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava,  
    IČO: 17 335 345, v podiele 2/20 
3. Vlasatý Antonin, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava, 
    IČO: 17 335 345, v podiele 2/20 
4. Vlasatý Štefan, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345,  
     v podiele 2/20 
5.  Rybová Katarína, v zastúpení Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 15 Bratislava, 
     IČO: 17 335 345, v podiele 2/20 
6.  Kapraľ Pavol, 080 05 Prešov, v podiele 10/20 
vedeného na LV 3959, k. ú. Solivar, okres Prešov, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN č. 612/125, orná pôda o výmere 51 m², 
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odčlenená od pôvodnej parcely registra E KN č. 793/1, trvalý trávnatý porast o celkovej výmere 51 
m2, geometrickým plánom č. 48097748-08/19 vyhotoveným Vladimírom Kupcom, Rožkovany, 082 
71 Lipany nad Torysou, IČO: 48097748, úradne overeným Okresným úradom Prešov, katastrálny 
odbor,  dňa 18.03.2019 pod číslom G1-466/2019 

ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 
cenu 2457,70 €. (pri cene 48,19 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 53   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 25H – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predkladá prevod 
nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Prešov Park 2, s. r. o., Prešov, 
vedeného na LV č. 17197 v katastrálnom území Prešov a to novovytvorených parciel o výmere 
287 m2. Na predmetnom LV sa nachádza ťarcha v prospech UniCredit Bank Czech Republic, 
ktorá musí byť do prevodu vlastníckych práv vymazaná. Pozemky kupuje do výlučného 
vlastníctva PSK, ktorý tento majetok zverí do správy SÚC PSK. Kúpna cena je stanovená 
znaleckým posudkom a predstavuje 23 051,84 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Prešov Park 2,  s. r. o., 
Jarková 42, 080 01  Prešov, vedeného na LV 17197, k. ú. Prešov, a to:  
- novovytvorená parcela registra C KN č. 14835/232, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

81 m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN č. 14835/228, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 6523 m²,  

- novovytvorená parcela registra CKN  14835/233, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 206 
m2,  
odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN č. 14835/228, zastavaná plocha a nádvorie 
o celkovej výmere 6523 m²,  

ťarchy:  
V-8336/2014 - Zmluva o zriadení zál. práva č.000420C/CORP/2014 pre UniCredit Bank Czech 
Republic and Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR,IČO 64948242 na parc. CKN 
14835/228 - číslo zmeny 51/15, 4441/17,5794/17, 1442/19  
V 8777/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. 
s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR,IČO 64948242 na parc. CKN 14835/228 - číslo zmeny 
7851/2016,4441/17,5794/17, 1442/19  
V 2549/2019 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. 
s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR, IČO 64948242 na parc. CKN 14835/228 - vklad 
povolený dňa 13.5.2019 -číslo zmeny 3100/2019. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za  kúpnu cenu 23.051,84 € (pri cene 80,32 €/m²)  
za splnenia odkladacej podmienky - výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzané nehnuteľnosti.  
Hlasovanie:                 za: 53   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25I – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, predstavila prevod 
nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Prešov Park 1, s. r. o., Prešov, 
vedeného na LV č. 17196 v katastrálnom území Prešov a to novovytvorenej parcely o výmere 
64 m2, na ktorej sa nachádza ťarcha v prospech UniCredit Bank Czech Republic, ktorá musí 
byť ešte pred odkúpením vymazaná. Pozemky sa kupujú do výlučného vlastníctva PSK, ktorý 
tento majetok zverí do správy SÚC PSK. Kúpna cena predstavuje 5 140,48 eur.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho Prešov Park 1, s. r. o., 
Jarková 42, 080 01 Prešov, vedeného na LV 17196, k. ú. Prešov, a to:  
- novovytvorená parcela registra C KN č. 14835/231, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 

64 m2,   
 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN č. 14835/227, zastavaná plocha a nádvorie,   
o celkovej výmere 1951 m²,  

ťarchy: uvedené len súvisiace ťarchy 
V-8336/2014 - Zmluva o zriadení zál. práva č.000420C/CORP/2014 pre UniCredit Bank Czech Republic and 
Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/227 - číslo 
zmeny 51/15, 4441/17,5794/17, 1442/19, 3667/19 
V 8777/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 
Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/227 - číslo zmeny 
7851/2016,4441/17,5794/17, 1442/19 
V 2549/2019 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 
Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242 na parc. CKN 14835/227 - vklad povolený dňa 
13.5.2019 - číslo zmeny 3100/2019 V-8327/2019-Vecné bremeno na parc. CKN 14835/227 
- spočívajúceho v práve užívať zaťaženú nehnuteľnosť a na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenú prečerpávaciu 
stanicu splaškovej kanalizácie /vrátane technológie v nej zabudovanej/, túto opravovať alebo rekonštruovať, v 
práve prístupu a vjazdu na zaťažený pozemok a v práve prechodu a prejazdu cez zaťažený pozemok za účelom 
výkonu práv z vecného bremena v p r o s p e c h každodobého vlastníka nehnuteľností 
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 5098/6, 
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/13, 
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/61, 
- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/222, 
- Stavba Logistický uzol Slovenskej pošty so súpisným číslom 8019 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 
14835/13, 
- Stavba Prešov Park-centrum voľného času so súpisným číslom 14839 na pozemku registra C KN s parcelným 
číslom 14835/222, 
- Stavba budova obchodu a služieb-kvety-komín so súpisným číslom 14942 na pozemku registra C KN s parcelným 
číslom 5098/6, vklad povolený dňa 27.11.2019 - číslo zmeny 7026/19, 
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spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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 PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, za  kúpnu cenu 5140,48 € (pri cene 80,32 €/m²)  
za splnenia odkladacej podmienky - výmaz ťarchy viažucej sa na prevádzanú nehnuteľnosť 
v prospech UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
Hlasovanie:                 za: 53   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25J – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa: 
Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku Úradu PSK, uviedla prevod časti miestnej 
komunikácie a 4 pozemkov v katastrálnom území Šiba o celkovej výmere 5 551 m2 
z vlastníctva obce Šiba do výlučného vlastníctva kupujúceho PSK, ktorý tento majetok zverí 
do správy SÚC PSK. Úsek sa nachádza v intraviláne Šiba. V rámci projektu „Eliminácia 
bezpečnostných rizík na ceste III/3491 Kľušovská Zábava – Hertník“ plánuje SÚC PSK 
vybudovanie kruhovej križovatky s cestou III/3494 a zároveň stavebnú úpravu komunikácie 
III/3494 v obci Šiba. Prevod časti miestnej komunikácie a ňou zastavaných 4 pozemkov je 
odplatný za kúpnu cenu 5, a to 1 euro za úsek časti komunikácie a 1 euro za každý pozemok. 
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 ods.1 písm. e) s § 
6 bod 2 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e 
prevod nehnuteľného majetku - vlastníctva obce Šiba k pozemkom a k časti miestnej 
komunikácie  nachádzajúcej sa v k. ú. Šiba z výlučného vlastníctva predávajúceho – obec Šiba, 
Šiba 142, 086 22 Kľušov, IČO: 00322652, a to: 
a)  časti miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3494 v k ú. Šiba, obec Šiba, okres 
Bardejov, v dĺžke 0,435 km, v novom kumulatívnom staničení 1,563 – 1,998 km, 
b)  súvisiacich pozemkov nachádzajúcich sa pod prevádzaným úsekom miestnej komunikácie 

v bode a) zapísaných v k. ú. Šiba: 
-  novovytvorenej parcely registra C KN č. 99/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 129 m2

, 

odčlenenej od parcely registra C KN parcelné číslo 99/1, zastavaná plocha na nádvorie o výmere 
1 690 m2, zapísanej na LV č. 800,  

-   novovytvorenej parcely registra C KN č. 543/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 425 m2, 
odčlenenej od parcely registra C KN, parcelné číslo 543, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
438 m2, zapísanej na LV č. 800,  

-   novovytvorenej parcely registra C KN č. 541/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 828 m2, 
odčlenenej od parcely C KN parcelné číslo 541, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 075 m2, 
zapísanej na LV č. 484 

-   novovytvorenej parcely registra C KN č. 542/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2 169 m2, 
odčlenenej od parcely C KN, parcelné číslo 542, zastavaná plocha na nádvorie o výmere 2 232 
m2, zapísanej  na LV č. 484 

vytvorených geometrickým plánom č. 21005/2021 vyhotoveným GEOTARGET, s. r. o., Švábska 39, 
Prešov, IČO: 53 333241, zo dňa 28. 04. 2021, 
ťarchy: bez tiarch  
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
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za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydá kladné rozhodnutie o usporiadaní 
cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej komunikácie ako predmetu prevodu 
uvedenému v bode a). 
(Celková výmera predstavuje 5551 m2.) 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 
cenu 5,00 € (4 pozemky pri cene 1,00 € za pozemok a úsek časti komunikácie za 1,00 €). 
Hlasovanie:                 za: 53   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 26 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
659/2021 zo dňa 15. 2. 2021: Ing. Gerdová, vedúca oddelenia správy majetku 
Úradu PSK, predkladá zmenu predmetného uznesenia z dôvodu neúspešných vyhlásených 2 
kôl OVS na bývalú SPŠ drevársku. Navrhuje prijať navrhovanú zmenu tak, že súťaž bude 
vyhlásená za ponúknutú kúpnu cenu za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 
90 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom, čiže za cenu 3 307 678,25 eur.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, v súlade § 16 písm. 
a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
m e n í     a     d o p ĺ ň a   
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 k schváleniu prevodu majetku 
obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B 
schvaľuje v bode B.2 nasledovne: 
v ods. 5 písm. a) sa vypúšťa pôvodný text v znení:  
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
 stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 3.675 198,05 € 
a nahrádza sa novým textom v znení:  
a)  ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 90 % 

 z ceny stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 3.307 678,25 €.   
Hlasovanie:                 za: 52   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 27 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementovaných projektov: A/ Zvýšenie počtu žiakov 
Strednej odbornej školy v Poprade na praktickom vyučovaní, B/ 
Zvýšenie počtu žiakov Spojenej školy J Henischa v Bardejove na 
praktickom vyučovaní: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, predstavil, 
predmetný návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci 2 implementovaných 
projektov. Pri prvom projekte ide o sumu 63,28 eur s DPH, spôsobenú rozdielom medzi 
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prieskumom trhových cien predpokladanou hodnotou zákazky a vysúťaženou sumou v rámci 
verejného obstarávania. Pri druhom projekte ide o celkovú sumu 3 701,60 eur s DPH pri 
jednom vnútornom vybavení a 23 414,43 eur s DPH pri druhom vybavení. Tieto navýšené 
výdavky sú spojené s udelením korekcie v objeme 10 % od riadiaceho orgánu. Táto korekcia 
ešte nie je právoplatná, pretože sa voči nej odvolali. Keďže proces schvaľovania resp. 
odsúhlasovania je veľmi dlhý, zabrzdil by dodávku vnútorného zariadenia pre školu. Je to jedna 
z posledných dodávok na ukončenie projektu. 
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) 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  63,28 eur s DPH 
B) dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Zvýšenie počtu žiakov Spojenej 
školy J. Henischa v Bardejove na praktickom vyučovaní“ – kapitálové výdavky na 
vnútorné vybavenie v celkovom objeme 27 116,03 eur s DPH. 
Hlasovanie:                 za: 51   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 28 – Rôzne: 
Optimalizácia siete nemocníc na Slovensku: MUDr. Tekáč, MPH, vedúci odboru 
zdravotníctva Úradu PSK, vychádzal z materiálu oficiálne prezentovaného ministerstvom 
zdravotníctva zástupcom odborov zdravotníctva SK8. Optimalizácia siete nemocníc je 
súčasťou avizovanej reformy slovenského zdravotníctva, ktorá ďalej zahŕňa reformu primárnej 
ambulantnej starostlivosti, reformu následnej dlhodobej paliatívnej starostlivosti a reformu 
akútnej zdravotnej starostlivosti. Koncepciu optimalizácie siete nemocníc prezentovalo 
ministerstvo zdravotníctva dňa 26. 5. 2021. Navrhovaná reforma v segmente ústavnej 
zdravotnej starostlivosti bude mať v prípade realizácie zásadný dopad na geografickú, časovú 
a sociálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov PSK. Optimalizácia siete nemocníc 
a následná redukcia akútnych lôžok v nemocniciach priamo ovplyvní aj poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti v segmente všeobecnej a špecializovanej ambulantnej starostlivosti. 
O dopadoch optimalizácie siete nemocníc na nemocnice v PSK nie sú dostupné žiadne oficiálne 
dáta a informácie a nie je spracovaná dopadová štúdia takejto reformy pre poskytovanie 
ústavnej zdravotnej starostlivosti v kraji. PSK vníma nutnosť a nevyhnutnosť realizácie 
reforiem v slovenskom zdravotníctve ako podmienku pre čerpanie historicky najväčších 
investičných prostriedkov v pláne obnovy. Vzhľadom na konkrétne regionálne dopady reformy 
zdravotníctva PSK navrhuje iniciovať rokovania o tejto téme na úrovni samosprávneho kraja 
za účasti ministerstva zdravotníctva, dotknutých samospráv a poskytovateľov ústavnej 
zdravotnej starostlivosti. Optimalizácia siete nemocníc a reforma zdravotníctva budú mať 
priame dopady na život občanov v regiónoch, preto je potrebné komunikovať o tejto téme 
s regionálnymi samosprávami priamo v regiónoch a hľadať konkrétne riešenia pre regióny. 
Diskusia:  
Poslanec Vook verí, že každý z poslancov pozná túto problematiku. Pred dvomi týždňami 
dostali materiál, ktorý bol prezentovaný v tlači, s mapami oblastí, ktorými má prejsť reforma 
za 15 rokov. Pacient sa bude mať ako v raji, lebo dostane super špičkovú starostlivosť práve 
takú, akú potrebuje a práve tam, kde to určí ministerstvo zdravotníctva. Viac sa o tom nič 
nedozvedel ani na základe jeho interpelácie vedúcemu odboru zdravotníctva. Reforma je na  
Slovensku vždy spojená s rušením zabehnutého systému v školstve, v súdnictve aj 
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zdravotníctve. Opäť sa na pôde zastupiteľstva rieši tento problém zverejnených máp 22 
nemocníc, kde sa budú rušiť oddelenia a 30 nemocníc, kde sa majú rušiť pôrodnice. Pamätá si, 
že svidnícka pôrodnica na mape ešte bola, ale v skutočnosti je už dva roky zrušená. Pred tromi 
rokmi rozprával o tomto celom pripravovanom systéme. Situácia svidníckej nemocnice môže 
nastať v rámci kraja aj v inej nemocnici, lebo v PSK je evidovaných 5 – 6 nemocníc, ktoré 
prejdú touto reformou, ak bude schválená. Vie, čo to preňho znamenalo ako pre občana, človeka 
a hlavne poslanca. Všetci občania Svidníka sú oprávnene veľmi nahnevaní na zrušenie 
pôrodnice a gynekologicko-pôrodníckej časti. Ale zatiaľ je dobré, že nemocnica ešte existuje. 
Všetko to nasledovalo na základe uznesenia č. 520/2013, o ktorom hovoril ešte v roku 2018. Je 
v ňom uvedené, že v dôsledku zmeny subjektov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť, nedôjde 
k obmedzeniu rozsahu ani dostupnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Ministerstvo 
zdravotníctva tvrdí, že nebudú chýbať lôžka. V rámci SR chce odstrániť 11 000 akútnych lôžok. 
Nevie, koľko ich bude v PSK, ktorý má 3 nemocnice viac-menej v spoločnosti Svet zdravia. 
Nie je známe, akým spôsobom sa budú akútne lôžka rušiť a či náhodou nebudú premiestnené 
do Bratislavy (Bory) a PSK nebude mať na výber a bude ich musieť hľadať. Po prezretí máp 
vidieť že od Nižnej Polianky (okres Bardejov) až po Ubľu nebude dostupná žiadna nemocnica 
s akútnou zdravotnou starostlivosťou a podobne je to aj na južnom Slovensku od Kráľovského 
Chlmca skoro po Levice. Táto reforma bola pripravená od zeleného stola podľa dánskeho 
systému, kde je však krajina rovinatá s dobrou infraštruktúrou. Časové pásmo 30 minút je u nás 
takmer nemožné, to všetci dobre vedia. Keďže je Svidníčan, rozpráva o svidníckej nemocnici, 
kde je nereálne stihnúť  čas 30 minút podľa kilometrov. To všetko v rámci tej dánskej reformy 
potvrdili aj odborníci. Je pravdou, že Dánsko v súčasnosti nalieva miliardy eur do nemocníc, 
aby bola akútna zdravotná starostlivosť čo najbližšie k ľuďom. Nie je pravda, že v Dánsku sa 
reformou kráti počet nemocníc, ale potvrdilo sa, že musia mať viac a viac. Určite si každý 
poslanec PSK uvedomuje, že aj v PSK platia ľudia dane ako všade na Slovensku a ceny nie sú 
lacnejšie ako na západe  krajiny. Prečo by mal PSK prísť o natavenú dostupnú akútnu zdravotnú 
starostlivosť? Len preto, aby bol splnený cieľ EÚ a mohli sa čerpať finančné prostriedky z EÚ, 
ktoré sú v skutočnosti finančnou pôžičkou. Spýtal sa predkladateľa, či vie niečo o fungovaní 
tohto všetkého, lebo v čase pandémie bolo málo akútnych lôžok. Keď príde PSK ešte o takmer 
polovicu z nich, kde budú ľudia ošetrení ? To si treba v tejto chvíli uvedomiť. Kde budú 
nemocní ľudia uložení? Bude toľko sanitiek pre rýchlu zdravotnú pomoc, že pokryjú potrebnú 
pomoc v rámci transportov? Čo bude s ambulanciami, kto v nich bude pracovať, keď prevažná 
časť lekárov je už v dôchodkovom veku? Za gynekologicko-pôrodnícku časť svidníckej 
nemocnice bojovali a boli to veľmi krušné chvíle. Doteraz celý región cíti veľkú krivdu.  
Predseda aj Zastupiteľstvo PSK by nemali spraviť opäť tú istú chybu, lebo ide o viaceré 
nemocnice v PSK. Ak by malo dôjsť k zrušeniu akútnej zdravotnej starostlivosti, v PSK to bude 
obrovská katastrofa. Vzhľadom na opísané skutočnosti navrhuje prijať uznesenie, že PSK túto 
reformu zdravotníctva odmieta ako celok, žiada o zachovanie akútnej zdravotnej starostlivosti 
v základných medicínskych odboroch (interné, chirurgia, gynekológia-pôrodníctvo, detská 
pediatria, neurológia, ARO) a vyšetrovacích zložkách v každej okresnej nemocnici a nesúhlasí 
so zrušením ani jedného akútneho lôžka bez súhlasu VÚC. Zároveň poslanci Zastupiteľstva 
PSK zaväzujú predsedu PSK rokovať s ministrom zdravotníctva, predsedom NR SR,  predsedom 
vlády SR, prezidentkou SR, aby nedovolili zrušenie akútnych nemocníc práve v PSK a tým ešte 
viac neprehlbovali regionálne rozdiely a nebrali obyvateľom PSK pocit bezpečia pri ohrození 
ich zdravia. Bolo by dobré mať konkrétny materiál z dielne ministerstva zdravotníctva a vedieť, 
ako chce zabezpečiť ústavnú zdravotnú starostlivosť v PSK bez ohrozenia zdravia alebo života 
občanov PSK, ak dôjde k zrušeniu tzv. plánovaných nemocníc podľa dostupného materiálu. 
V prípade nevypočutia argumentov PSK je vedenie a Zastupiteľstvo PSK pripravené na ďalšie 
kroky pri domáhaní sa svojich práv podľa Ústavy SR čl. 12 – Ľudia sú slobodní a rovní 
v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú neodňateľné, nescudziteľné, 
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nepremlčateľné a nezrušiteľné; čl. 15 – Každý má právo na život; čl. 40 – Každý má právo na 
ochranu zdravia. V roku 2018 ministerstvo zdravotníctva vo svojej tlačovej správe uviedlo 
nasledovné: Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje, že nemocnica vo Svidníku má svoje 
opodstatnenie v regióne. Rezort v spolupráci so zdravotnými poisťovňami pracuje na projekte 
stratifikácie a s nemocnicou vo Svidníku počíta aj v budúcnosti. Stratifikácia má priniesť 
skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a posilnenie dlhodobej starostlivosti o pacienta. 
Nemocnica vo Svidníku bude patriť do minimálnej siete a bude lokálnou nemocnicou 
s dostupnosťou pacienta maximálne do 30 minút. Lokálna nemocnica, akou bude aj nemocnica 
vo Svidníku, bude musieť prevádzkovať interné lôžka, neurológiu, chirurgiu a oddelenie 
anestéziológie a intenzívnej medicíny. Obavy o existenciu nemocnice vo Svidníku považuje 
rezort za absolútne neopodstatnené. Nemocnica má v danom regióne svoje pevné a stabilné 
miesto. Poslanca Hoptu zaujala veta poslanca Vooka, že od Nižnej Polianky až po Ubľu 
nebudú žiadne lôžka. Spýtal sa ho, či má nejakú informáciu o zrušení akútnych lôžok aj 
v nemocnici v Humennom alebo o zrušení celej nemocnice, aby to nevystrašilo ľudí. Podľa slov 
poslanca Ragana je to naozaj vážna téma, ktorá trápi každého poslanca PSK a prioritne aj 
zástupcov regionálnej samosprávy starostov a primátorov. Napriek tomu je zástancom 
efektívnych rokovaní a bez urážky, keby sa tomu každý diskutujúci venoval 2x po 5 minút, 
bolo by to naozaj únavné. Skôr by sa zhodol na postupnosti krokov s predsedom PSK a vedúcim 
odboru zdravotníctva, akým spôsobom zabojovať za nemocnice PSK s tým, že bude pripravený 
nejaký naozaj razantný návrh uznesenia, ktorý podporia poslanci. Verí, že aj predseda PSK je 
pripravený zabojovať o takýto návrh. Predseda PSK Majerský má pripravený návrh, dokonca 
bol už prednesený na Rade PSK. Môže ho prečítať vedúci odboru zdravotníctva. Možno sa tým 
aj veľa vecí vyjasní, lebo všetci poslanci PSK ho nepoznajú. MUDr. Tekáč, MPH, dodal, že 
všetky informácie v médiách sú neoficiálne. Oficiálny materiál ministerstva zdravotníctva 
nehovorí o žiadnej nemocnici. Hovorí iba o zrušení akútnych lôžok v počte zhruba necelých 
11 000, čiže 38 % kapacity akútnych lôžok a nejakej hierarchii rozdelenia tých nemocníc. 
Všetko sú to iba neoficiálne informácie. Následne predniesol návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 1) nesúhlasí s navrhovanou reformou 
v segmente ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú Ministerstvo zdravotníctva SR 
prezentovalo 26. 5. 2021 s dôrazom na nežiaduci dopad na geografickú, časovú a sociálnu 
dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov Prešovského samosprávneho kraja; 2) 
navrhuje iniciovať rokovania k reforme na úrovni samosprávneho kraja za účasti Ministerstva 
zdravotníctva SR, dotknutých samospráv a poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti. 
Predseda PSK Majerský podotkol, že toto uznesenie je síce hutné, ale PSK môže ním 
dosiahnuť omnoho viac. Komunikoval ho s viacerými poslancami – lekármi, takže naozaj 
nebolo robené na kolene, ale pripravené s plnou zodpovednosťou. Nehovorí, že sa nedá 
vylepšovať, ale dali si na ňom záležať. Poslanec Ferenčák môže uviesť nemocnice, kde sa 
majú zrušiť akútne lôžka a ktoré majú byť reprofilizované. Je to Kežmarok, Vysoké Tatry, 
Levoča, Snina, Svidník, Vranov nad Topľou. PSK sa má jednoznačne vyjadriť. Navrhnutý text 
je síce v poriadku, ale mohol by byť jasnejší. Teda, že PSK odmieta akékoľvek diskusie, lebo 
žiadna diskusia neprebehla. Dňa 9. 6. unikol dokument a zastupiteľstvo reaguje po 13 dňoch na 
dnešnom zasadnutí. Zachytil reakciu ŽSK, v ktorej predsedníčka jednoznačne odmietla 
akúkoľvek racionalizáciu lôžok bez logiky vzhľadom na Dolný Kubín a Liptovský Mikuláš. 
Poslancami tohto zastupiteľstva sú aj 4 poslanci NR SR a vládnej koalície z 3 koaličných strán. 
Je zvedavý na ich hlasovanie a reakciu, pretože s týmto poslanci PSK nemôžu súhlasiť v jednej 
veci. Nikto to nekomunikoval nielen s krajom ale ani okresnými mestami, ani samosprávou ako 
takou. Okamžite navrhli zrušenie viac ako 11 000 lôžok z dôvodu získania zdrojov z plánu 
obnovy vo výške 1,5 miliardy eur. Ak to nesplnia, peniaze SR stratí. Jednoducho to musia splniť 
a keďže nechceli rušiť univerzitné fakultné nemocnice a štátne nemocnice, tak vyškrtali 
ostatné, aby úloha bola splnená a je to vybavené. Dopady na jednotlivé regióny, nikto 
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z Bratislavy neriešil. V tom musí byť PSK jednoznačne tvrdší. Darmo má PSK problém, ale 
keď o ňom nehovorí, jednoducho o ňom nevedia. Okres Kežmarok je najmladším okresom na 
Slovensku s 52 % rómskeho obyvateľstva a s 1 000 pôrodmi ročne a niekto z Bratislavy 
navrhne zrušiť celú nemocnicu. Takú logiku treba hľadať, ako keby tam boli postavené diaľnice 
na každú stranu. PSK musí byť jednoznačný a nečakať 2 týždne. Okamžite malo zaznieť, že 
regionálni poslanci nemôžu tolerovať takýto prístup. V NR SR vidí, že práve takéto návrhy 
prechádzajú. PSK to musí jednoznačne odmietnuť. Navrhnuté uznesenie je síce dobré, mohlo 
byť tvrdšie, ale bolo by potrebné vyvolať rokovania priamo s ministrom zdravotníctva alebo 
ministrom financií, ktorý to celé riadi alebo predsedom vlády a jednoznačne povedať, že PSK 
takúto racionalizáciu odmieta. Nech má logické vysvetlenie, prečo sa ide robiť a v akom 
rozsahu. Poslanci PSK musia byť jednoznačnejší v rámci kraja, samospráv aj samosprávnych 
krajov. Poslanec Hencel potvrdil náročnosť tejto reformy ako každej komplexnej reformy 
v zdravotníctve, ale je potrebná. Je potrebné riešiť zmeny, lebo situácia v zdravotníctve nie je 
jednoduchá. Jeho priama reakcia smeruje k tomu, že podobná reforma bola deklarovaná aj za 
predchádzajúceho obdobia. Naozaj to tu bolo a je potrebné na to nadviazať. Návrh uznesenia 
pripravený vedením VÚC a odborom zdravotníctva je fajn, lebo naozaj hovorí o otvorení 
potrebných rokovaní a obsahuje reakciu, že s navrhovaným materiálom PSK nesúhlasí. 
Uznesenie je dostatočné na to, aby PSK rokoval priamo s ministrom a umožní naozaj 
informovať o ďalších krokoch vzhľadom na materiál predstavený SK8, ktorý neobsahoval 
konkrétne návrhy v regiónoch. Poslanec Hopta je osobne presvedčený, že z návrhu uznesenia 
jednoznačne vyplýva nesúhlas PSK s návrhom ministerstva zdravotníctva. Podľa jeho názoru 
je lepšie, keď PSK prijme uznesenie tohto zastupiteľstva, ako keby dával dva týždne predtým 
nejaké vyhlásenie PSK. Možno by predseda PSK mohol doplniť tretí bod, že zastupiteľstvo 
poveruje predsedu PSK, aby rokoval osobne s ministrom zdravotníctva. Podľa slov predsedu 
PSK Majerského predložený návrh túto vec obsahuje. Poslanec Hopta potom nevidí problém 
so schválením tohto uznesenia. Určite nikto z poslancov PSK nebude hlasovať za súhlas s 
návrhom racionalizácie zdravotníctva. Poslanec Vook by bol rád, keby sa vyjadrili aj ostatní 
poslanci NR SR, či predmetné uznesenie podporia alebo nie a aký majú názor na túto vec. 
Poslanec Ferenčák už vyslovil svoj názor. Poslanec Bieľak požiadal o prezentáciu 
predmetného uznesenia na svetelnej tabuli, aby poslanci vedeli, o čom vlastne budú hlasovať. 
V návrhu sa konštatuje, že zastupiteľstvo nesúhlasí so zverejnenou reformou zdravotníctva  zo 
dňa 26. 5. Spýtal sa, či sa k tomu materiálu môžu poslanci dostať okrem informácií 
zverejnených v médiách. MUDr. Tekáč, MPH, odpovedal, že je to oficiálny materiál 
ministerstva zdravotníctva. Poslanec Bieľak súhlasí s tým, čo bolo povedané, ale 
zastupiteľstvo by malo vysloviť nesúhlas s niečím hmatateľným a nie s tým, kto a čo v médiách 
povedal. Keď, tak potom musí povedať, že je to na základe nejakých mediálnych výstupov, aby 
si zachovalo dekórum. Je presvedčený, že Zastupiteľstvo PSK nemôže súhlasiť 
s prezentovaným návrhom ministerstva zdravotníctva a s takýmto prístupom. O nás bez nás, 
bez nejakých argumentov, dopadov, bez diskusie. Predseda PSK Majerský poznamenal, že 
PSK nereaguje na tlačovú správu, ale na uniknutý materiál z dielne ministerstva zdravotníctva. 
Materiál je oficiálny, ale zoznam nie je oficiálny. Poslanec Kocák sa pridáva k nesúhlasu 
s návrhom ministerstva zdravotníctva. Je tu klíma na jednohlasné prijatie predloženého 
uznesenia Zastupiteľstvom PSK, ktorým odmietne tento pokus ministerstva zdravotníctva. 
Treba si uvedomiť, že ide o 21 akútnych nemocníc, ktoré by prestali poskytovať akútnu 
zdravotnú starostlivosť a minimálne 9 z nich čerpalo eurofondy spolu vo výške vyše 50 mil. 
eur. V rámci PSK to bolo v Levoči vybudovanie pracoviska centrálneho príjmu za 4,3 mil. eur, 
v Kežmarku modernizácia nemocnice za 3,7 mil. eur, vo Vranove nad Topľou zvýšenie 
produktivity efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti za 4,1 mil. eur. Vo Vranove 
nad Topľou vedenie nemocnice rokuje spolu s primátorom mesta, prednostom, poslancami 
PSK. Všetci spoločne jednoznačne odmietajú tento plánovaný krok. Verí, že to isté spraví aj 
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Zastupiteľstvo PSK. Vo Vranove nad Topľou v podstate ide o 80 000 obyvateľov, zároveň je 
tam rekreačná oblasť Domaša. Do roku 2050  v okrese Vranov nad Topľou síce neklesne počet 
obyvateľov, ale minorita a majorita bude na veľmi zaujímavých číslach. Nízke štandardy 
Rómov neumožnia cestovanie do Popradu a ďalej. Jednoznačne sú všetci proti. Suma vo výške 
4,1 mil. eur sa potom bude vracať? Kto ju zaplatí, štát alebo sa súkromná firma bude s niekým 
súdiť? Verí tomu, že Zastupiteľstvo PSK vyšle jasný signál, že s takýmto škrtom dostupnej 
akútnej starostlivosti nesúhlasí a ako najvyšší orgán PSK odmietne schválením uznesenia 
materiál ministerstva zdravotníctva. Vopred poďakoval všetkým poslancom PSK, ktorí budú 
hlasovať za. Poslankyňa Sirková pripomenula, že okres Snina pred 3 rokmi bojoval o udržanie 
a zachovanie nemocnice, predtým bojoval už pri prvých náznakoch stratifikácie, optimalizácie 
a rôznych názvoch reforiem. Stále bojuje o sninskú nemocnicu, ktorej vlastníkom je mesto 
Snina. Keď nemocnica nemala dostatok finančných prostriedkov na zakúpenie nového CT, 
poskladali sa všetky samosprávy, obce a pomohli jej nové CT zakúpiť. Keď chýbali dýchacie 
prístroje na ARO, pomohli, zložili sa a zakúpili tieto prístroje. Samosprávy sa snažia pomôcť 
nemocnici ako sa dá, lebo je to ich nemocnica. Najviac ju štve a zlostí, že nikdy sa žiadna 
reforma nezačína v Bratislave, ale stále na východe. V tých okrajových častiach SR, kde vlastne 
život nie je jednoduchý ale ťažký. Každoročný boj o nemocnice a školy jej pripadá ako 
strácanie šance na prežitie v okrajových častiach SR a v prihraničných oblastiach. Nie je 
možné, aby každá reforma začínala stále od okresu Snina. Je veľmi rada, že stanovisko vedenia 
PSK aj názory poslancov sú zamietavé. Súhlasí s tým, aby sa PSK konečne postavil Bratislave 
a ukázal, že nemôže tak dehonestovať východ a v jednom kuse stále riešiť iba reformy 
začínajúce z východu. Konečne by mu už mali pomôcť a nie z neho stále uberať. Predseda 
PSK Majerský požiadal prítomných, aby do tejto vecnej diskusie vnášali omnoho menej 
politiky, ako je potrebné. Teraz naozaj ide o riešenie veci, nie o politikárčenie. Teraz ide 
o riešenie problému a nie prihlasovanie alebo odhlasovanie sa k politike niektorých politických 
strán. Poslanec Slovík nechce vnášať politiku do tejto diskusie. Chce zodpovedných upozorniť 
okres Kežmarok, ktorý má viac ako 76 000 obyvateľov. Chcú tam zrušiť pôrodnicu a rómska 
komunita je tam pomaly vo väčšine s veľmi vysokou pôrodnosťou. S tým súvisí aj detské 
oddelenie, ktoré je maximálne vyťažené. Bez interného oddelenia región nemôže byť aj 
vzhľadom na to, že finančné možnosti týchto ľudí sú veľmi nízke a cestovanie do okolitých 
nemocníc je pre nich dosť veľkým problémom. Spomenul odchod detskej lekárky do dôchodku. 
Teraz niektorí musia chodiť do Spišskej Belej, majú s tým veľký problém, z čoho vyplýva 
zanedbaná zdravotná starostlivosť. Ďalšie rušenie by pre nich znamenalo podstatné zhoršenie. 
Možno horším je problém personálny. Niekedy sa môže stať, že nie ministerstvo zruší 
nemocnicu, ale personálne nebude schopná zabezpečiť prevádzku. Aj to sa môže stať, lebo 
v Kežmarku je aj personálny problém. Poslanec Hrabčák uviedol, že podľa informácií 
poslanca Vooka sú na odstrel pôrodnice vo Vranove nad Topľou, Trebišove, Humennom, 
Kežmarku a tieto gynekologicko-pôrodnícke oddelenia sa budú centralizovať na východe 
v mestách ako Michalovce, Košice, Prešov, Bardejov, Poprad. Súhlasí s poslankyňou Sirkovou, 
že akákoľvek stratifikácia, optimalizácia alebo racionalizácia začína na východe. Práve tam, 
kde sú problémy práve s dostupnosťou aj kvalitou poskytovanej zdravotnej starostlivosti. 
Podpredseda PSK Jakubov sa stotožňuje s návrhom a stanoviskom, ktoré tu odznelo. Mal 
možnosť podieľať sa na jeho spracovaní, analýze a finálnom výsledku. Materiál, ktorý sa dostal 
do médií, nie je oficiálny. Obsahuje kategorizácie nemocníc. Konkrétne nemocnice sa dostali 
do médií z iného zdroja, ktorým nebolo ministerstvo zdravotníctva. Osobne si myslí, že PSK 
pri zrušení pôrodnice a gynekologického oddelenia vo Svidníku žiadnu chybu nespravilo. Za 
prítomnosti predsedu PSK aj poslanca Vooka absolvovali niekoľko rokovaní na pôde PSK, 
Penty Investments Digital Parku, ministerstva zdravotníctva a vtedy sa podarilo zvrátiť ortieľ 
pripravený pre svidnícku pôrodnicu. Dostala šancu vtedajšieho šéfa pre zdravotníctvo danej 
finančnej spoločnosti na rok. Síce o rok bola pôrodnica zrušená, ale treba si povedať prečo. 
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Pretože tehotné ženy odchádzali rodiť inde. Či to bolo z dôvodu ich slobodného rozhodnutia, 
alebo ich niekto takto navigoval, je otáznikom. Podľa jeho názoru ako lekára je v tejto 
pripravovanej optimalizácii niekoľko nezodpovedaných otázok. Jednou z nich je už spomínaná 
infraštruktúra. Keďže je poslancom z regiónu Stropkov - Svidník bude hovoriť o najbližšej 
nemocnici vo Svidníku. O R4 sa rozpráva už 20 rokov, smerom na Vyšný Komárnik bude 
dobudovaná možno o 10 – 20 rokov, čiže v tejto chvíli nikomu nepomôže. Sú tam cesty I. triedy 
I/15, I/26 v katastrofálnom stave, čiže tá 30-minútová garantovaná dostupnosť do nemocnice či 
už v Bardejove, Vranove, Prešove je absolútne nedosiahnuteľná. Pripomenul dvojročnú 
pandémiu covidu. Malé nemocnice, okresné nemocnice alebo menšie nemocnice veľmi 
synergicky a nápomocne pomáhali veľkým krajským nemocniciam v Prešove, Košiciach, 
Bratislave. Bez ich systematickej, vytrvalej a príkladnej pomoci by tieto veľké nemocnice samé 
nezvládli túto situáciu. Treba sa tiež spýtať, kde je garancia, že sa tieto akútne lôžka premiestnia 
do iných nemocníc a či sa s lôžkami premiestnia aj lekári. Je tu riziko, že lekári sa premiestnia 
úplne inam, buď do iných regiónov alebo do zahraničia a tým sa zvýši odliv personálu, ktorého 
je už aj teraz málo. Je nedoriešená problematika RZLP a urgentných príjmov. Ak sa má robiť 
reforma akútnej zdravotnej starostlivosti, tak sa na ňu treba pozrieť veľmi podrobne, lebo ak sa 
zoberú akútne lôžka a budú nepokryté regióny ako napr. Stropkov, ktorý nemá RLP a Svidník 
nemá urgent I. typu, tak to stojí na hrane priepasti. Tento víkend sa v Hornom Smokovci konal 
13. kongres internej medicíny, kde sa okrem iného preberala problematika covidu 
a postcovidových komplikácií. Lekári, profesori, docenti kliník sa vyjadrili k navrhovanej 
optimalizácii ako k nešťastnej a tiež navrhujú intenzívne a včasné rokovanie s ministerstvom. 
Vyzývali sa navzájom, že ten, kto má kontakt na ministerstvo, aby loboval, aby sa situácia 
nedostala niekam, skadiaľ sa už niet návratu. Poslanec Vook poznamenal, že aj keď ešte nie je 
oficiálny zoznam, už sa s ním pracuje. Po jeho schválení už bude neskoro. Tak ako to bolo vo 
Svidníku pri rušení gynekologicko-pôrodníckej časti. Celý región pod Duklou cíti veľkú krivdu. 
VÚC urobil čo urobil, nikto to nespochybnil, ale tá krivda zostala. Poslanec Fedor dodal, že 
PSK zažil redukciu lôžok ešte v prvých volebných obdobiach. Dopadla tak, že bol vlastne 
poškodený. Tu sa môžu poslanci ventilovať aj do večera a nevyriešia nič. Stanovisko lekárskej 
komory je, že redukcia akútnych lôžok z 28 000 na 17 000 je hazardom so zdravím občanov 
Slovenska. To hovorí za všetko. Nikdy nebol za redukciu čo len jediného lôžka. Dúfa, že tento 
názor budú mať všetci poslanci aj o mesiac, dva aj o pol roka, aby zase politika neprebila 
všetko, čo tu už raz bolo. Keď bolo raz nariadené z Bratislavy, že treba rušiť, všetci povinne 
dvíhali ruky a rušili sa doliečovacie oddelenia aj v Tatrách. Je to realita. Niektorí poslanci, ktorí 
to zažili,  tu ešte stále sedia. Preto dúfa, že poslanci ani neskôr nezmenia svoje názory vzhľadom 
na svoje politické tričká. Predložil návrh na ukončenie rozpravy. Predseda PSK Majerský 
podotkol, že porovnanie priemeru počtu lôžok na Slovensku s priemerom lôžok krajín OECD 
je približne rovnaký, čiže nedá sa teraz skrývať, že je tu niečo, čo inde vo vyspelej Európe nie 
je. Chceme iba to, čo je v ostatných krajinách vyspelej Európy. Teda zachovať ten približný 
počet lôžok. Podpredseda PSK Bizovský upozornil, aby sa nezabudlo na na štátnu nemocnicu 
vo Vyšných Hágoch, lebo sa nachádza v PSK. V minulosti boli celé Tatry jednou liečebňou 
respiračných ochorení. Zostala už iba táto jediná nemocnica na hrudníkovú chirurgiu, o ktorú 
by PSK prišiel. Aj keď je to štátna nemocnica, netreba na ňu zabudnúť. Predseda PSK 
Majerský s tým súhlasí. V materiáli síce nie sú Vyšné Hágy, ale je tam nemocnica vo 
Vysokých Tatrách. Znie to zvláštne, ako keby sa to týkalo úplne inej nemocnice. Je teda 
predložené pripravené uznesenie. Ak sú poslanci s ním stotožnení a nechcú v ňom nič 
vylepšovať, môžu ho schváliť. Je tu ešte predložený návrh poslanca Vooka. Síce ho nedostal 
v písomnej forme, ale vraj je. Zastupiteľstvo bude hlasovať o predloženom návrhu. Ak 
neprejde, bude hlasovať o písomne predloženom návrhu poslanca Vooka. Poslanec Benko 
navrhol uviesť v bode 2 termín. Predseda PSK Majerský dodal, že termín môže byť uvedený. 
Treba si však uvedomiť, že nie je závislý od neho. Podpredseda PSK Jakubov poukázal na 
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materiál predstavený ministerstvom zdravotníctva dňa 26. 5. Termín, kedy by sa mal 
odkomunikovať a malo by sa prijať nejaké stanovisko, je august 2021. Jeho uvedenie do 
platnosti je od 1. 1. 2022. Teda do augusta to treba stihnúť. Predseda PSK Majerský potvrdil, 
že august je asi tým hraničným termínom. Podpredseda PSK Bizovský uviedol, že na otvorení 
zrekonštruovanej časti a nových častí nemocnice v Starej Ľubovni minister zdravotníctva 
povedal, že asi tento týždeň v piatok bude otvárať priestory v Bardejove. Bolo by dobré využiť 
to a dohodnúť nejaké rokovanie ako prvý krok. Poslanec Vook sa spýtal, čo bude ďalej 
s nemocnicami v rámci PSK, keď nedôjde k dohode. Možno by sa o tom malo rokovať na 
budúcom zasadnutí zastupiteľstva. Je to téma, ktorej by malo zastupiteľstvo venovať najviac 
času a o ktorej je potrebné rozprávať a rozprávať. Ide o akútnu zdravotnú starostlivosť, čiže 
toto je najpodstatnejšie. Predseda PSK Majerský nevie odpoveď na túto otázku. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ n e s ú h l a s í  
s navrhovanou reformou v segmente ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorú Ministerstvo 
zdravotníctva SR prezentovalo 26. 5. 2021, s dôrazom na nežiaduci dopad na geografickú, 
časovú a sociálnu dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre občanov Prešovského 
samosprávneho kraja 
B/ n a v r h u j e 
iniciovať rokovania k reforme na úrovni samosprávneho kraja za účasti Ministerstva 
zdravotníctva SR, dotknutých samospráv a poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti.    
Hlasovanie:                 za: 49   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 29 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Hrabčák sa v tomto bode chce venovať téme stredného školstva v meste Sabinov 
v rámci okresu Sabinov. Má prichystanú aj krátku prezentáciu. V mesiacoch marec, apríl 
pristúpilo zastupiteľstvo k schváleniu spôsobu predaja dvoch nehnuteľností v meste Sabinov 
patriacich do majetku spojenej školy. V tomto prípade išlo o jednu polovicu internátu v 
stanovenej minimálnej cene 1 mil. eur. Koncom apríla alebo začiatkom mája schválilo spôsob 
predaja OVS aj druhej časti majetku tejto školy - objektu a areálu OA, obidva objekty tejto 
školy v stanovenej minimálnej cene 3 mil. eur. Ak sa podarí, možno sa predajú do konca tohto 
roka a budú príjmovou finančnou operáciou rozpočtu kraja v sume 3 mil. eur. Z pozície 
poslanca PSK za okres Sabinov, ale aj poslanca MsZ v Sabinove, by chcel poprosiť vedenie 
kraja, vedúceho odboru školstva PaedDr. Furmana a vedúcu odboru majetku a investícií JUDr. 
Budziňákovú, MBA, aby do konca tohto roka pripravili investičný návrh na dobeh investičného 
dlhu, ktorý je na tejto škole a aby do návrhu rozpočtu na rok 2022 prichystali návrh investícií, 
ktorým by sa podporila modernizácia tejto školy. Táto škola je vcelku moderná, ale má nejaké 
drobné problémy, napr. je vybavená bazénom, ktorý nie je funkčný, lebo nespĺňa hygienické 
štandardy roka 2021, alebo technológia rozvodu vody je v katastrofálnom stave. Školská 
jedáleň nie je v prevádzke, pretože nespĺňa hygienické štandardy. Neplní svoju funkciu už 
niekoľko rokov, lebo nemá samotnú kuchyňu, ktorá je dlhodobo zatvorená. Žiaci tejto školy sa 
musia stravovať na ZŠ, ul. Komenského, Sabinov. Vzdialenosť medzi spojenou a základnou 
školou je takmer pol kilometra. Žiaci, ktorí sa chcú naobedovať, musia denne absolvovať túto 
vzdialenosť. Preto chce ešte raz apelovať na doplnenie investičných akcií na rok 2022 pre túto 
školu a počítať s tým, že majetok tejto školy, ktorý bude predmetom predaja tento rok, bude 
zhodnotený investíciami cez finančné prostriedky získané predajom majetku tejto školy. Vo 
svojom vystúpení dáva zároveň návrh na finančné krytie týchto investícií, ktoré by do tejto 
školy mali ísť, pretože bazén, školská jedáleň alebo športovisko neplnia svoj účel, ako by sa 
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patrilo na roky 2021 – 2022. Ešte raz poprosil predsedu PSK, aby sa PSK venoval aj strednému 
školstvu v okrese Sabinov, konkrétne v meste Sabinov, pretože bolo v minulosti veľmi vážne 
poznačené racionalizáciou stredného školstva a prišlo o gymnázium, OA, strednú 
poľnohospodársku školu. Nebude rozoberať dôvody, prečo o tieto školy prišlo. 
 
 

K bodu 30 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 28. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za vecnosť, vytrvalosť a spoluprácu v priebehu 
dnešného zasadnutia.   
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