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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 28 / 2021 
 
 

z 29. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 30. augusta 2021 v Prešove 
 

 
 
              
 
              Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

   Program: 
      

  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.  
  2. Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca.                                                                     

                3. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
                4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2021.                                                          
                5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2021.                                               
                6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.                                                                                                                                                                  
                7. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2021.                                                                                  
                8. Zrušenie Spojenej školy, Bijacovce 1 a jej súčastí.                                                                         

   9. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát,  
       Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov. 
 10. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 
       v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce – II. etapa“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.   
 11. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia 
       J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68.                                                                                                                     
 12. Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
       a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

              13. Zmena Výzvy pre región.  
 14. Informatívna správa o príprave projektov pre 10 vybraných SOŠ v rámci 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions.                                                                                                     
 15. Predfinancovanie pre projekt Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj,  
       znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020.       

              16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.             
              17. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.                                  

 18. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.                                                                                                               
              19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                       
              20. Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 
              21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 5/2018 zo dňa 29. 1. 2018. 
              22. Návrh na zmenu člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny. 
              23. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb 
                    v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
              24. Informatívna správa o stanoviskách nemocníc dotknutých pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc v rámci PSK. 
              25. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.  
              26. Rôzne. 
              27. Interpelácie poslancov. 
              28. Záver.                   



2 
 

K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 29. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 
Majerský. Privítal 52 prítomných poslancov PSK. Písomne sa ospravedlnila poslankyňa 
Pleštinská a poslanci Fecko, Fedor, Ferenčák, Gašper, Hirčko, Hopta, Ledecký, Mihaľ, Pilip.  
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Kanuščáka. 
 
Predseda PSK Majerský navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Benka, Bieľaka, 
Hačka, Hagyariho, Vooka. 
Vzhľadom na technickú poruchu hlasovacieho zariadenia nefungovala prezentácia poslancov 
ani hlasovanie o návrhovej komisii. Prítomní poslanci hlasovali zdvihnutím ruky. 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil program zasadnutia. Na základe rozhodnutia Rady PSK 
zo dňa 23. 8. 2021 navrhol vyradiť body 18B, 18C, 18E a za bod 18A zaradiť nový bod  
programu Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní s Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o.  
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák predložil pozmeňovací návrh k programu zasadnutia, aby aj bod 18D bol 
vyradený z dnešného rokovania a prípadne zahrnutý do programu októbrového zasadnutia 
zastupiteľstva. Dôvodom je, že pozemky, ktoré budú predmetom predaja..... (Z technických  
dôvodov prerušený zvukový záznam.) 
Diskusné príspevky poslankyne Heredošovej a poslancov Kanuščáka, Jánošíka, Bieľaka 
nie sú zaznamenané kvôli prerušeniu zvukového záznamu z technických dôvodov.  
Poslanec Hrabčák vysvetlil, že po pozemkoch vo vlastníctve PSK, ktoré sú predmetom 
predaja, prechádza prístupová cesta k obydliam, bytom a pozemkom v miestnej časti Orkucany, 
kde sa nachádza lokalita Telek. Mesto Sabinov prejavilo záujem rokovať s PSK o odkúpení 
týchto pozemkov za cenu stanovenú znaleckým posudkom. Je potrebný priestor na rokovanie  
mesta s PSK, lebo ide o investíciu vo výške 600 000 eur. Nespochybňuje cenu znaleckého 
posudku..... (Z technických  dôvodov prerušený zvukový záznam.) Poslanec Šmilňák 
pokračoval, že verejná obchodná súťaž vygeneruje inú cenu ako je cena stanovená znaleckým 
posudkom. Ak bude materiál stiahnutý z rokovania, VÚC zrejme príde o istý potrebný obnos 
financií. Tento bod bol stiahnutý aj z programu minulého zasadnutia, teda mesto Sabinov aj 
miestni poslanci vedia, že tieto pozemky budú skôr či neskôr predmetom predaja. Vždy na 
začiatku zasadnutia zastupiteľstva sa hovorí o prejave záujmu mesta Sabinov. Zdá sa mu to 
trochu..... (Z technických  dôvodov prerušený zvukový záznam.) Pustil by súťaž a potom sa 
uvidí, akým spôsobom sa vygeneruje cena a čo ďalej, lebo tento bod bol už niekoľkokrát 
stiahnutý. Nemyslí si, že PSK robí nejakú chybu alebo niečo netransparentné. Poslanec 
Damankoš upozornil prítomných, že momentálne prebieha schvaľovanie programu 
a diskutujúci už rokujú o stiahnutí bodu. Všetko povedané aj to, čo môže byť ešte povedané, 
môže byť predmetom rokovania. Zaradenie nejakého bodu neznamená jeho schválenie. 
Požiadal prítomných o ukončenie tejto diskusie, lebo je otvorenie rokovania so schvaľovaním 
programu a naplno sa už rokuje o konkrétnom bode. Tiež si vyberie niektorý bod programu 
a začne o ňom teraz debatovať. Postupuje sa úplne zlým smerom. Treba ponechať rokovanie 
o predmetnom bode s tým, že zastupiteľstvo ho nemusí schváliť. Predseda PSK Majerský si 
myslí to isté. Priestor by dostala aj vedúca odboru majetku a investícií, ktorá má určite nejaké 
argumenty. A prečo by do tejto debaty nemohol byť zapojený aj nový poslanec Zastupiteľstva 
PSK, ktorý by mal zložiť sľub, ale zatiaľ len netrpezlivo pozerá a počúva. Predložil nejaký 
návrh, ale bol predložený aj poslanecký návrh, aby z programu rokovania bol stiahnutý bod 
18D.  
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Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hrabčákom: 
- stiahnuť bod 18D z programu rokovania. 
Vzhľadom na nefunkčnosť hlasovacieho zariadenia niektorých poslancov vyhlásil 
predseda PSK prvé hlasovanie o pozmeňovacom návrhu poslanca Hrabčáka za zmätočné. 
 
Pozmeňovací návrh predložený poslancom Hrabčákom: 
- stiahnuť bod 18D z programu rokovania. 
Hlasovanie:                 za: 26   proti: 3     zdržalo sa: 20 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
 

Program 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.  
  2. Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca.                                                                     

                3. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK.                                                                   
                4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2021.                                                          
                5. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2021.                                               
                6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2021 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2021.                                                                                                                                                                  
                7. Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2021.                                                                                  
                8. Zrušenie Spojenej školy, Bijacovce 1 a jej súčastí.                                                                         

   9. Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát,  
       Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov. 
 10. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry 
       v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad – Matejovce – II. etapa“ v rámci výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57.   
 11. Schválenie predloženia žiadosti o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Rekonštrukcia telocvične Gymnázia 
       J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68.                                                                                                                     
 12. Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
       a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   

              13. Zmena Výzvy pre región.  
 14. Informatívna správa o príprave projektov pre 10 vybraných SOŠ v rámci 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions.                                                                                                     
 15. Predfinancovanie pre projekt Multifunkčné centrum 4.0 v rámci „Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt Miestny rozvoj,  
       znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR v roku 2020.       

              16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.             
              17. Nájom nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.                                  

 18. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. (bez 18B, 18C, 18D, 18E) 
       (ako bod 18B zaradený Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní s Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o.)                                                                                                                     

              19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.                                                                       
              20. Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK. 
              21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 5/2018 zo dňa 29. 1. 2018. 
              22. Návrh na zmenu člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny. 
              23. Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych služieb 
                    v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
              24. Informatívna správa o stanoviskách nemocníc dotknutých pripravovanou optimalizáciou siete nemocníc v rámci PSK. 
              25. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.  
              26. Rôzne. 
              27. Interpelácie poslancov. 
              28. Záver.                   

 
Hlasovanie:                 za: 49    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Program 29. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2 – Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca: 
Predseda PSK Majerský informoval prítomných, že v zmysle zákona NR SR č. 302/2021 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov zanikol mandát 
poslanca PhDr. Jozefa Kičuru dňom 15. 7. 2021 a náhradníkom vo volebnom obvode 07 Prešov 
je Ing. Ján Baloga, ktorý dnes zloží predpísaný sľub poslanca Zastupiteľstva PSK. Predloženým 
návrhom uznesenia zároveň zastupiteľstvo berie na vedomie zánik funkcie člena poslanca 
PhDr. Jozefa Kičuru v komisii kultúry a národnostných menšín, odvoláva Ing. Jána Balogu 
z funkcie člena – neposlanca komisie dopravy a volí ho do funkcie člena komisie dopravy 
a komisie kultúry a národnostných menšín. Poslanec Sýkora, podpredseda mandátovej 
komisie, predstavil uznesenie z rokovania mandátovej komisie, ktorá zobrala na vedomie 
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informáciu, že mandát poslanca PSK vo volebnom obvode 07 Prešov uvoľnil PhDr. Jozef 
Kičura dňa 15. 7. 2021 zvolený v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. Komisia  konštatovala, 
že podľa zápisnice volebnej komisie PSK o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja 
konaných 4. 11. 2017 vyplýva, že náhradníkom vo volebnom obvode 07 Prešov je Ing. Ján 
Baloga, ktorý získal 6 558 hlasov. V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení na 
uvoľnený poslanecký mandát podľa získaných hlasov vo voľbách do orgánov samosprávy 
vyšších územných celkov nastupuje kandidát Ing. Ján Baloga. 
Následne Ing. Ján Baloga zložil sľub poslanca Zastupiteľstva PSK. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
zánik mandátu PhDr. Jozefa Kičuru dňom 15. 7. 2021 v zmysle § 13 ods. 2 písm. d) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov 
B/ k o n š t a t u j e,  
že náhradník vo volebnom obvode 07 Prešov Ing. Ján Baloga zložil dňa 30. 8. 2021 
predpísaný sľub poslanca zastupiteľstva v zmysle § 12 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
C/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
zánik funkcie člena poslanca PhDr. Jozefa Kičuru v komisii kultúry a národnostných 
menšín zriadenej pri Zastupiteľstve PSK  
D/ o d v o l á v a  
Ing. Jána Balogu z funkcie člena – neposlanca komisie dopravy zriadenej pri 
Zastupiteľstve PSK 
E/ v o l í 
1) Ing. Jána Balogu do funkcie člena komisie dopravy zriadenej pri Zastupiteľstve 

PSK   

2) Ing. Jána Balogu do funkcie člena komisie kultúry a národnostných menšín 
zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.  

Hlasovanie:                 za: 49    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, oboznámil prítomných s tým, že od posledného 
zasadnutia zastupiteľstva  zostávajú otvorené 3 uznesenia. Uznesenia č. 482/2020 a č. 710/2021 
sú v plnení. Uznesenie č. 598/2020 bolo čiastočne splnené a v budúcnosti bude zrejme 
nahradené novým uznesením.  
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: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 4 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 
2021: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, uviedol, že ÚHK PSK za I. polrok 2021 vykonal 
34 kontrol, čiže o 2 kontroly viac ako plánoval a v súvislosti s covidovou situáciou to považuje 
za dobré. 2 kontroly naviac boli vykonané pri kontrolách overenia splnenia prijatých opatrení. 
ÚHK PSK vykonal 16 finančných kontrol a 4 tematické kontroly. Všetky finančné kontroly 
boli vykonané v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, keďže kvôli 
pandémii bol problém dostať sa do sociálnych zariadení. ÚHK PSK zistil 66 nedostatkov 
u kontrolovaných subjektov a 103 porušení jednotlivých zákonov. Predložená správa obsahuje 
podrobný prehľad.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2021.  
Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. 
polrok 2021: Podľa slov Ing. Mikloša, hlavného kontrolóra PSK, za I. polrok 2021 bolo 
prijatých 27 sťažností, z toho 8 vecne nepríslušných, ktoré boli postúpené na príslušné miesta. 
Zo zvyšných sťažností bolo 12 neopodstatnených. Prevažná časť sťažností bola postúpená 
odboru zdravotníctva. Týkali sa hlavne neposkytnutia zdravotnej starostlivosti alebo 
neodbornej zdravotnej starostlivosti. Všetky sťažnosti boli vybavené. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    b e r i e   n a   v e d o m i e  správu 
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2021.  
Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2021 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2021: Mgr. Futejová, vedúca oddelenia  
rozpočtu Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu na schválenie 5. úpravu rozpočtu PSK v tomto 
roku. Tá upravuje rozpočet bežných príjmov, bežných výdavkov, kapitálových výdavkov 
a rozpočet príjmových finančných operácií. Bežné príjmy sa upravujú o 1 582 625 eur v časti 
daňových príjmov. Bežné výdavky sa upravujú o 882 625 eur. Upravuje sa rozpočet pre oblasť 
financovania Úradu PSK o 182 625 eur, v tom 100 000 eur predstavuje vyčlenenie finančných 
prostriedkov súvisiacich s výdavkami na návštevu Svätého Otca v Prešove a objem 82 625 eur 
je účelová dotácia pre Nadáciu PSK pre podporu rodiny ako vklad do nadačného fondu nadácie 
schválený Zastupiteľstvom PSK na minulom zasadnutí. Pre odbor dopravy sa schvaľujú 
výdavky v objeme 700 000 eur predovšetkým na zvýšenie výdavkov súvisiacich s povodňami, 
ktoré v poslednom období zasahujú PSK a zvýšenie výdavkov na nákup soli. Kapitálové príjmy 
zostávajú v nezmenenom objeme 7 391 203 eur. Upravuje sa rozpočet kapitálových výdavkov 
o 3 784 064 eur. Výdavky sa upravujú pre Úrad PSK v objeme 1 153 167 eur, v tom 7 000 000 
eur predstavuje dotácia pre mestá a obce krytá daňovými príjmami. Schválenie tejto dotácie je 
predmetom rokovania v bode 12. Pre odbor dopravy sa upravuje rozpočet o 2 300 000 eur, 
kultúrne služby o 5 423 eur, vzdelávanie o 158 804 eur a sociálne zabezpečenie 166 673 eur. 
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Rozpis kapitálových výdavkov sa nachádza v prílohe uznesenia. Suma 700 000 eur je krytá 
daňovými príjmami a objem 3 084 067 eur je krytý z rezervného fondu. Tento objem 
predstavuje príjmové finančné operácie, ktoré sa zapájajú do rozpočtu PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
A.   s c h v a ľ u j e     úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2021 
A.1 Bežný rozpočet                                       

       Bežné príjmy                                                      o            1 582 625 €      na       229 236 331 € 

       Bežné výdavky                                                   o               882 625 €      na       220 374 705 €  

       v tom oblasť financovania: 

       Úrad PSK                                                                                                                     182 625 € 

       v tom: Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. pre Nadáciu PSK 
       pre podporu rodiny – Vklad do nadačného fondu Nadácie PSK pre podporu rodiny na  
       riešenie krízových situácií (uzn. Z PSK č. 734/2021)                                                   82 625 € 
        
       Doprava (SÚC PSK)                                                                                                    700 000 € 
 
A.2 Kapitálový rozpočet  

       Kapitálové príjmy                                            o                          0 €       na         7 391 203 € 

       Kapitálové výdavky                                         o            3 784 067 €       na     105 203 633 €  

       v tom oblasť financovania: 

       Úrad PSK                                                                                                                1 153 167 € 

       Doprava                                                                                                                   2 300 000 € 

       Kultúrne služby                                                                                                              5 423 € 

       Vzdelávanie                                                                                                                158 804 € 

       Sociálne zabezpečenie                                                                                                166 673 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií 

       Príjmové finančné operácie                             o           3 084 067 €       na        95 114 529 € 

       Výdavkové finančné operácie                          o                         0 €       na          6 163 725 € 

 A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

       Podľa prílohy tohto uznesenia. 

 
Hlasovanie:            za: 47    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 3 084 067 € 

      41 700 000 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja 
    

1 153 167 € 

Úrad PSK Nákup podlahového automatu 01 RF 3 167 € 

  
Dofinancovanie projektu FnPŠ – Rekonštrukcia telocvične 
v Bijacovciach – zateplenie obvodového plášťa a stavebné 
úpravy telocvične Spojenej školy, Bijacovce 1 

09 RF 450 000 € 

  Účelové dotácie v zmysle § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.:      700 000 € 

  
Mesto Bardejov - Rekonštrukcia Mestskej športovej haly  
v Bardejove 

01 41 150 000 € 

  Obec Raslavice - Rozvoj a podpora športu v obci Raslavice 01 41 50 000 € 

  
Mesto Humenné - Výstavba mestského atletického areálu  
na ul. Hrnčiarskej v Humennom 

01 41 115 000 € 

  
Mesto Spišská Belá - Prestrešenie hokejovo-hokejbalovej 
haly  
v Spišskej Belej - 2.etapa 

01 41 45 000 € 

  
Mesto Kežmarok - Rekonštrukcia NKP objektu  
na ul. Hlavné námestie č. 25 v Kežmarku 

01 41 70 000 € 

  
Mesto Medzilaborce - Prestrešenie ľadovej plochy  
v meste Medzilaborce 

01 41 60 000 € 

  
Obec Uzovský Šalgov - Kúria Uzovský Šalgov NKP č. 
UZPF 11721/1 

01 41 22 000 € 

  
Mesto Sabinov - Rekonštrukcia mestskej športovej haly  
v Sabinove 

01 41 8 449 € 

  
Obec  Dubovica - Dubovica sklad športového náradia a 
tribúna 

01 41 5 658 € 

  Obec Krivany - Multifunkčné ihrisko - obnova stavby 01 41 6 235 € 

  Obec Ľubotín - Turistický chodník, Ľubotín - I. etapa 01 41 50 000 € 

  Multifunkčné ihrisko Krajná Poľana 01 41 15 000 € 

  
Obec Kružlová - Výstavba športovísk  
a oplotenie viacúčelového ihriska 

01 41 20 000 € 

  Obec Okrúhle - Pohybom k zdraviu a poznaniu 01 41 15 000 € 

  Obec Bystré - Cyklochodník v obci Bystré - III. etapa 01 41 11 270 € 

  

Mesto Vranov nad Topľou - Prekrytie existujúceho 
futbalového ihriska s umelou trávou na ZŠ Lúčna vo 
Vranove nad Topľou 

01 41 36 388 € 

  
Obec Nižný Hrušov - Výstavba multifunkčného ihriska v 
obci Nižný Hrušov 

01 41 20 000 € 

Oblasť financovania: Doprava     2 300 000 € 

SÚC PSK Sanácia zosuvu v úseku oporného múra na ceste III/3123  04.5 RF 215 000 € 

  Sanácia svahu po zosuve na ceste III/3210  04.5 RF 155 000 € 

  
Odstránenie nevyhovujúceho stavu vozovky na ceste III. 
triedy medzi obcami Dukovce a Stuľany 

04.5 RF 170 000 € 

  
Rekonštrukcia mosta č. 3423 - 008 Križovany,  
výstavba dočasného premostenia 

04.5 RF 100 000 € 

  Rekonštrukcia mosta č. 3170-001,M291, cez Vysocký potok 04.5 RF 210 000 € 
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a vozovky na ceste III/3170 Vysoká 

  II/540 Obchvat obce Veľká Lomnica, DSP 04.5 RF 80 000 € 

  
Odstránenie nevyhovujúceho stavu priepustov 
na cestách II. a III. triedy - 3. etapa 

04.5 RF 215 000 € 

  
Odstránenie nevyhovujúceho stavu mostov na ceste II/556  
v obci Kručov 

04.5 RF 215 000 € 

  
Odstránenie havarijného stavu mosta na ceste III/3121  
v obci Jarabina 

04.5 RF 215 000 € 

  
Odstránenie havarijného stavu na cestách III/3129 a III/3121  
po povodni v obci Jarabina a Kremná 

04.5 RF 215 000 € 

  
Odstránenie nevyhovujúceho stavu na ceste III/3173 a  
III/3193 v obci Torysa 

04.5 RF 100 000 € 

  
PD odstránenie havarijného stavu po zosuve na ceste 
III/3440 pred obcou Zlatá Baňa 

04.5 RF 15 000 € 

  
Odstránenie havarijného stavu po zosuve na ceste III/3452  
pred obcou Gregorovce 

04.5 RF 20 000 € 

  
Rekonštrukcia odvodnenia cesty III/3423 medzi obcami 
Chminianska Nová Ves a Chmiňany 

04.5 RF 105 000 € 

  Odstránenie havarijného stavu na ceste III/3242 Buglovce 04.5 RF 70 000 € 

  Multifunkčný stroj 1 ks 04.5 RF 180 000 € 

  
Projektové dokumentácie - zníženie energetickej náročnosti 
budov 

04.5 RF 20 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     5 423 € 

Vihorlatské 
múzeum 
v Humennom 

Nákup úžitkového automobilu s plachtou - dofinancovanie 08 RF 5 423 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     158 804 € 

SOŠ dopravná 
Prešov 

Rekonštrukcia budovy PD (strecha, fasády, interiér) 09 RF 60 000 € 

Hotelová akadémia 
Humenné 

Nákup zariadení do školskej jedálne 09 RF 30 000 € 

Škola umeleckého 
priemyslu Prešov 

Elektronický zabezpečovací systém objektu dielne 09 RF 2 252 € 

Spojená škola 
Prešov 

Nákup zváračky optických sietí 09 RF 5 000 € 

Gymnázium 
L. Stöckela 
Bardejov 

Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných rozvodov školy 
- elektroinštalácia, vodoinštalácia a kanalizácia - PD 

09 RF 15 000 € 

Hotelová akadémia 
Humenné 

Oplotenie školského areálu 09 RF 35 000 € 

Hotelová akadémia 
Humenné 

Elektronický stravovací systém 09 RF 2 052 € 

SOŠ podnikania 
Prešov 

Nákup zariadení do kuchyne 09 RF 9 500 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     166 673 € 

Domov sociálnych 
služieb v Stropkove 

Rekonštrukcia izby na kúpeľňu a spoločenskú miestnosť  
- dofinancovanie  

10 RF 2 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v Jabloni 

Zateplenie fasády - objekt práčovne, dielňa a garáž - vrátane 
PD 
- dofinancovanie  

10 RF 8 200 € 

Centrum sociálnych 
služieb Kežmarok 

Nákup drevenej dvojgaráže - dofinancovanie 10 RF 16 800 € 

Domov sociálnych 
služieb v Jabloni 

Nová budova - ubytovacia časť - PD 10 RF 37 500 € 
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Senior dom Svida  Rekonštrukcia vchodu - presklenenie vstupnej časti 10 RF 2 500 € 

Domov sociálnych 
služieb v Sabinove 

Prestrešenie chodníka v areáli DSS medzi budovami SO 06 
a SO 02 a oddych. zóny - PD 

10 RF 4 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v 
Giraltovciach 

Nákup a montáž statickej klimatizácie 10 RF 14 000 € 

Zariadenie 
sociálnych služieb 
AKTIG 

Nákup nástennej klimatizačnej jednotky - 3ks 10 RF 7 200 € 

Domov pre seniorov Nákup chladiaceho boxu 10 RF 8 000 € 

Centrum sociálnych 
služieb AMETYST 

Nákup plynového varného kotla  10 RF 4 200 € 

Centrum sociálnych 
služieb Vita vitalis 

Nákup plynovej sklopnej panvice 10 RF 4 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v 
Giraltovciach 

Nákup záhradného traktora 10 RF 5 000 € 

Domov sociálnych 
služieb v 
Giraltovciach 

Nákup plynového varného kotla 10 RF 4 600 € 

Domov sociálnych 
služieb v Jabloni 

Nákup elektrického varného kotla 10  RF 4920 € 

Domov sociálnych 
služieb v Legnave 

Nákup žehliča do práčovne 10 RF 5 400 € 

Domov sociálnych 
služieb v Legnave 

Osobný automobil so zdvíhacou plošinou pre ZŤP 10 RF 35 000 € 

Spolufinancovanie dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR :       

Domov pre seniorov 
Elektrická sprchovacia hygienická stolička - 1ks;  
Vakový zdvihák - 2 ks 

10 RF 2 075 € 

Domov sociálnych 
služieb Dúhový sen 

Stoličkový výťah 2 ks 10 RF 1 278 € 

 
 

 
K bodu 7 – Informatívna správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 
2021: Mgr. Futejová, vedúca oddelenia rozpočtu Úradu PSK, pripomenula, že túto správu 
je PSK povinný predkladať zastupiteľstvu v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V I. polroku 2021 boli bežné príjmy PSK 
plnené v objeme 116 197 833 eur, čo predstavuje k upravenému rozpočtu 227 653 706 eur 
podiel 51,04 %. Kapitálové príjmy boli plnené v objeme 9 569 140 eur - podiel 129,47 %. 
Bežné výdavky boli čerpané v objeme 86 701 371 eur - podiel 39,5 % k upravenému rozpočtu 
219 492 080 eur. Kapitálové výdavky boli plnené v najnižšom podiele iba v objeme 10 102 080 
eur - podiel 9,96 %. K dnešnému dňu je podiel čerpania kapitálových výdavkov 16 %. Finančné 
operácie príjmové boli plnené v objeme 13 184 488 eur - podiel 14,33 % k upravenému 
rozpočtu. Súvisí to s nízkym čerpaním kapitálových výdavkov. Finančné operácie výdavkové 
boli čerpané v objeme 3 916 071 eur presne podľa harmonogramu stanoveného na splátky istín 
a úrokov. Predložená správa obsahuje monitorovaciu správu programového rozpočtu, ktorú je 
PSK povinný zostavovať v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. Za merateľné 
ukazovatele sú zodpovedné jednotlivé odbory.   
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   b e r i e   n a   v e d o m i e     informatívnu správu o plnení rozpočtu 
PSK k 30. 6. 2021. 
Hlasovanie:                 za: 47    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Zrušenie Spojenej školy, Bijacovce 1 a jej súčastí: 
PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, predkladá tento návrh ako zavŕšenie 
optimalizačného procesu, ktorý rieši PSK aj v tomto funkčnom období. Dňa 22. 6. 2020 
schválilo Zastupiteľstvo PSK proces optimalizácie v rámci stredných škôl v okrese Levoča 
spôsobom vyradenia Spojenej školy, Bijacovce, školskej jedálne a školského internátu a súčastí 
spojenej školy a následne zaradenia Elokovaného pracoviska v Bijacovciach, školskej jedálne 
a školského internátu. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR po preskúmaní 
potrebných dokladov rozhodnutím zo dňa 24. 6. 2021 uskutočnilo zmenu v sieti škôl 
a školských zariadení, ktorou vyradilo zo siete Spojenú školu v Bijacovciach aj organizačné 
zložky SOŠ lesnícku v Bijacovciach, SOŠ v Bystranoch a Rudňanoch a tiež súčasti školskú 
jedáleň a školský internát. Následne dňa 7. 7. 2021 ministerstvo uskutočnilo ďalšiu zmenu, 
ktorou zaradilo do siete od 1. 9. 2021 Elokované pracovisko, Bijacovce, ako súčasť SOŠ 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov. Školy v Bystranoch a Rudňanoch patria územnou pôsobnosťou 
do KSK. V súlade s § 19 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve môže PSK zriaďovať elokované pracoviská iba vo svojej územnej pôsobnosti, ako 
je to v prípade Elokovaného pracoviska v Bijacovciach. Prebehli rokovania s KSK, ktorý je 
zriaďovateľom SOŠ techniky a služieb na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi. Jej 
súčasťou je aj Elokované pracovisko v Rudňanoch a Bystranoch. Výchovno-vzdelávací proces 
a vzdelávanie v týchto lokalitách bude zabezpečené práve cez túto strednú školu. Je to odobrené 
dohodou o úprave vzájomných práv a povinností medzi PSK a KSK schválenou uznesením 
Zastupiteľstva PSK dňa 3. 5. 2021. Zmluva bola podpísaná dňa 4. 5. 2021. Elokované 
pracovisko, Bijacovce 1, ako súčasť SOŠ lesníckej, Kollárova 10, Prešov, vznikne 1. 9. 2021 
po zrušení SŠ v Bijacovciach k 31. 8. 2021. Výchovno-vzdelávací proces bude aj naďalej 
prebiehať v budove v Bijacovciach, čo nespôsobuje rušenie vyučovacieho procesu. Všetky 
práva a povinnosti zrušenej SOŠ lesníckej v Bijacovciach preberie SOŠ lesnícka, Kollárova 10, 
Prešov. Všetky záväzky, pohľadávky, práva a povinnosti pracovnoprávnych vzťahov, 
majetkové vysporiadanie budú vyšpecifikované v zriaďovacej listine SOŠ lesníckej, Kollárova 
10, Prešov. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK predložené 
uznesenie schváliť. Predseda PSK Majerský spomenul zaradenie tejto školy do rôznych 
projektov. Zmodernizovaná bude školská telocvičňa resp. veľká športová hala v rámci Fondu 
na podporu športu. Zakúpený bol nový kolesový traktor. PSK chce jasne deklarovať, že táto 
škola má fungovať ďalej.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
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 



11 
 

1. Spojenú školu, Bijacovce 1 s organizačnými zložkami Strednou odbornou školou lesníckou, 
Bijacovce 1, Strednou odbornou školou služieb, Bystrany 46, Strednou odbornou školou 
technickou, Rudňany, IČO 50481495, k 31. 08. 2021 ako príspevkovú organizáciu zlúčením 
s právnym nástupcom Strednou odbornou školou lesníckou, Kollárova 10, Prešov, IČO 
51896109, ako príspevkovou organizáciou  

2. Školskú jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1 k 31. 08. 2021 
3. Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Spojenej školy, Bijacovce 1 k 31. 08. 2021. 
Hlasovanie:                 za: 45   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Návrh VZN PSK č. ../2021, ktorým sa zriaďuje 
Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 
a Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy 
lesníckej, Kollárova 10, Prešov: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva 
Úradu PSK, už v rámci predchádzajúceho bodu vygeneroval celý priebeh optimalizačného 
procesu, ktorý PSK odobrovalo ministerstvo školstva. Jeho výsledkom bude zriadenie 
Elokovaného pracoviska v Bijacovciach, ktoré je potrebné formálne potvrdiť uznesením 
Zastupiteľstva PSK a prijatím VZN PSK. 
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 ľ u j e   

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 89/2021, ktorým sa 
zriaďuje Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský 
internát, Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 
dňom 1. septembra 2021.  
Hlasovanie:                 za: 44    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. 89/2021, ktorým sa  zriaďuje 

 
Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, 

Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Schválené: 30. augusta 2021, uznesením č. 774/2021  
Platnosť: 30. augusta 2021, dňom vyvesenia na úradnej tabuli 
Účinnosť : dňom vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, 

ktorým je zabezpečenie prechodu práv a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom 
časovom predstihu 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 
PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA  

č. 89/2021 
zo dňa 30. augusta 2021, ktorým sa zriaďuje 

Elokované pracovisko, Bijacovce 1, Školská jedáleň, Bijacovce 1 a Školský internát, 
Bijacovce 1 ako súčasti Strednej odbornej školy lesníckej, Kollárova 10, Prešov 

 
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), ods. (2) písm. c, d  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 súlade s rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky č. 2021/14564:4-A2200 zo dňa 07. 07. 2021 vydáva toto všeobecne záväzné 
nariadenie. 
 

Článok I 
Zriadenie elokovaného pracoviska, školskej jedálne a školského internátu 

 
Týmto všeobecne záväzným nariadením sa zriaďuje dňom 1. septembra 2021: 
 

1. Elokované pracovisko, Bijacovce 1 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov 

2. Školská jedáleň, Bijacovce 1 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov  

3. Školský internát, Bijacovce 1 ako súčasť Strednej odbornej školy lesníckej, 
Kollárova 10, Prešov. 

 
  Článok II 

Záverečné ustanovenie 
 
(1) Všeobecne záväzné nariadenie  Prešovského  samosprávneho  kraja č. 89/2021 bolo v súlade 
s § 8,  § 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 30. augusta 2021 uznesením č. 774/2021. 
 
(2) Toto nariadenie nadobúda platnosť dňom vyhlásenia, a to jeho vyvesením na úradnej tabuli 
samosprávneho kraja. 
 
(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyvesenia na úradnej tabuli samosprávneho    
kraja z dôvodu naliehavého verejného záujmu, ktorým je zabezpečenie prechodu práv 
a povinností na právneho nástupcu v dostatočnom časovom predstihu.  
  
V Prešove 30. augusta 2021 

 

 

      PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r.  
                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 10 – Schválenie predloženia žiadosti o NFP 
a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt „Zlepšenie 
vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 
1400/1, Poprad – Matejovce – II. etapa“ v rámci výzvy IROP-PO2-
SC223-2020-57: Podľa slov PaedDr. Furmana, vedúceho odboru školstva Úradu 
PSK, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán pre IROP na 
základe výstupov Iniciatívy Catching-up Regions vyhlásilo v apríli 2020 výzvu na predloženie 
žiadostí o NFP pre 5 vybraných škôl PSK. V danej výzve bolo v rámci 4 hodnotiacich kôl 
úspešne predložených 10 žiadostí v celkovej výške 32 715 185,45 eur. Materiál obsahuje 
tabuľku s alokáciou zdrojov do jednotlivých 5 vybraných SOŠ. Nakoľko alokácia zdrojov na 
výzvu vrátane ŠR a spolufinancovania PSK je 32 941 176 eur, vzniklo jej nedočerpanie v sume  
225 990,55 eur. Odbor školstva odporúča nedočerpanú alokáciu použiť pre SOŠ 
elektrotechnickú, Poprad – Matejovce na dovybavenie výcvikového polygónu meracími 
prístrojmi, zriadenie zvarovne, učebne energetiky a učebne IKT. Zabezpečenie finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie tohto projektu predstavuje 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov v sume maximálne 11 300 eur.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov     
A. s c h v a ľ u j e  
A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ elektrotechnickej, Hlavná 1400/1, Poprad -
Matejovce – II. etapa“ na základe zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2020-57 zo dňa 15. 
04. 2020.  
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 11 300,00 eur (typ výdavkov: kapitálové 
výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu mzdových výdavkov) ako rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projekte uvedenom v 
bode A.1., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu potrebné. 
Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Schválenie predloženia žiadosti o NFP 
a spolufinancovania pre dopytovo-orientovaný projekt 
„Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského 
v Levoči“ v rámci výzvy OPKZP-PO4-SC431-221-68: PaedDr. 
Furman, vedúci odboru školstva Úradu PSK, uviedol, že Slovenská inovačná a energetická 
agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia 
vyhlásila dňa 13. 7. 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP na zníženie 
energetickej náročnosti verejných budov. Odbor školstva v spolupráci s odborom majetku 
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a investícií vybral jednu z možných žiadostí o NFP a to práve túto budovu. Prílohou žiadosti 
musí byť energetický audit a ku dňu predloženia žiadosti musia byť ukončené verejné 
obstarávania na všetky aktivity projektu, taktiež uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom 
a pod. Celková alokácia tohto projektu je 95 % zo strany EŠIF a ŠR a 5 % z celkových 
oprávnených nákladov je na strane zriaďovateľa. Momentálna alokácia na výzvu v tomto kole 
je 44 mil. eur pre celé územie SR okrem Bratislavského kraja. Žiadateľom v rámci tejto výzvy 
bude Gymnázium J. Francisciho-Rimavského v Levoči, kde je spracovaná projektová 
dokumentácia na rekonštrukciu telocvične gymnázia vypracovaná v rozsahu pre stavebné 
povolenie s výkazom výmer pre realizáciu stavby. Obsahuje zníženie energetickej náročnosti 
budovy a zvýšenie energetickej efektívnosti v rozsahu uvedenom v materiáli. Jestvujúca 
konštrukcia obvodových stien a strechy objektu telocvične už nevyhovuje súčasným 
teplotechnickým požiadavkám. V záujme zníženia energetickej náročnosti budovy a zvýšenia 
energetickej efektívnosti je potrebné zabezpečiť ich obnovu s cieľom skvalitnenia tepelnej 
pohody v športových priestoroch. Znížením energetickej náročnosti stavby sa dosiahne značná 
úspora prostriedkov na vykurovanie, nakoľko pôjde o odstránenie systémových porúch, 
zlepšenie energetickej náročnosti stavby, zlepšenie mikroklímy, lepšie estetické hľadisko, 
odstránenie tepelných mostov a zvýšenie životnosti konštrukcie stavby. V rámci oprávnených 
výdavkov tejto výzvy sú vygenerované výdavky v hodnote 844 958,02 eur. Neoprávnené 
výdavky tejto výzvy v rámci tohto projektu sú vygenerované vo výške 117 445,58 eur. 
Obsahujú rekonštrukciu kanalizácie, vodovodu a rekonštrukciu priestorov telocvične. V návrhu 
uznesenia je uvedené celkové spolufinancovanie v rámci celkových oprávnených výdavkov 
projektu vo výške 5 % v sume maximálne 43 000 eur a zabezpečenie financovania vecne 
neoprávnených výdavkov v rámci výzvy vo výške 118 000 eur. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák sa teší, že ďalšia škola v pôsobnosti PSK bude na lepšej úrovni 
a energeticky efektívna. Je členom Rady školy pri Spojenej škole v Sabinove, ktorá má podobné 
problémy ako škola uvedená v predloženom materiáli. Vie splniť a docieliť sledované 
požadované parametre čiže nižšie prevádzkové náklady, lepšiu klímu, predĺženie životnosti 
stavebného objektu, odstránenie tepelných mostov a pod. Spojená škola potrebuje takúto 
obnovu. V rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os: 4. 
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch je alokácia 44 mil. 
eur pre celú SR okrem Bratislavského kraja. Spýtal sa, či by odbor školstva vedel a stihol ešte 
zapojiť aj Spojenú školu v Sabinove do tejto výzvy. Ako člen rady školy môže iniciovať 
pracovné stretnutie u predsedu rady školy za účasti riaditeľa školy a môže byť predložená 
požiadavka PSK. Požiadal o návod, ako dostať túto školu do takejto obnovy, pretože aj škola 
v Sabinove si doslova žiada tieto finančné zdroje. PaedDr. Furman odpovedal, že odbor 
školstva určite plánuje postupovať v rámci tejto výzvy aj v iných lokalitách a regiónoch. 
Vzhľadom na 1. kolo uzatvorené v októbri nie je už priestor pre školu v Sabinove v tomto kole. 
Na tento spôsob zníženia energetickej náročnosti budov a zlepšenia efektívnosti bude určite 
v rokoch 2023 – 2027 vygenerované obrovské množstvo finančných prostriedkov a PSK chce 
čo najviac budov aj školských zapojiť do tohto projektu so spolupatričnosťou s odborom 
financií vzhľadom na nastavený limit. Aj táto škola bude určite v budúcom období nastavená 
do tohto alebo iného projektu. Poslanec Damankoš povedal, že dnes je PSK vo veľmi 
komfortnej situácii, lebo má obrovské množstvo možností, ktorými môže posunúť svoje školy. 
PSK má za sebou veľmi ťažký aj keď ešte nedokončený proces racionalizácie. To znamená, že 
do zostávajúcich škôl sa bude investovať. Momentálne je to o manažmente škôl, akým 
spôsobom bude komunikovať s vedením úradu a akým spôsobom budú školy pripravené. 
Manažment školy musí vedieť, kam chce svoju školu smerovať. Zamestnanci školy by s tým 
mali byť oboznámení, čiže netreba tajiť plány rozvoja školy. Potom sa tieto veci dajú veľmi 
rýchlo robiť. Iniciatíva poslanca Hrabčáka ako člena rady školy je síce super, ale ešte lepšie 
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bude, ak budú školy pravidelne reagovať na ďalšie výzvy, ktoré sú aktuálne na stole. 
Momentálne je to plán obnovy. Poďakoval vedeniu odboru školstva za veľmi dobrú prácu, lebo 
ak dnes zastupiteľstvo schváli predložené materiály, hneď niekoľko miliónov eur pôjde do škôl 
v pôsobnosti PSK. Je to perfektná správa pre tento kraj. Poslanec Hrabčák súhlasí so slovami 
predrečníka, ale v každom prípade treba konštatovať, že každý poslanec je v nejakej rade školy. 
Uvítal by iniciatívu poslancov, aby vystúpili a pobili sa za svoje školy, ktoré to potrebujú. 
Pokiaľ vie, je to aj verejný záväzok SR voči EÚ vo veci znižovania energetickej náročnosti 
prevádzky objektov verejnej správy. Poslanec Kaliňák rozšíril informáciu, že predmetná 
výzva sa týka verejných budov vo všeobecnosti, čiže aj sociálnych a kultúrnych zariadení. 
Predseda PSK Majerský potvrdil túto skutočnosť. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 
A. s c h v a ľ u j e  
A.1. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Rekonštrukcia telocvične Gymnázia J. Francisciho-Rimavského v Levoči“ na základe 
zverejnenej výzvy OPKZP-PO4-SC431-2021-68 zo dňa 13. 7. 2021. 
A.2. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.1. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 43 000,00 eur (typ výdavkov: kapitálové) 
ako rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s 
podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.3. zabezpečenie financovania vecne neoprávnených výdavkov v rámci výzvy 
identifikovaných na základe rozpočtu stavby (nesúvisiacich so znížením energetickej 
náročnosti budov) v maximálnej výške 118 000,00 eur v rámci projektu uvedeného v bode A.1. 

A.4. zabezpečenie financovania akýchkoľvek prípadných neoprávnených výdavkov v projekte 
uvedenom v bode A.1, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu, resp. sú na jeho realizáciu 
potrebné. 
Hlasovanie:                 za: 38   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Rozdelenie dotácií pre obce a mestá podľa § 8 ods. 4 
zákona NR SR č. 583/204 Z. z.  o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: JUDr. Kocák, 
vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK, predstavil rozdelenie účelovej dotácie pre 
17 podporených žiadostí v celkovom objeme 700 000 eur. Ide o športovú,  kultúrnu, turistickú 
a cykloturistickú infraštruktúru v okresoch Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Kežmarok, 
Sabinov, Stará Ľubovňa, Svidník a Vranov nad Topľou. Bližšie informácie o podporených 
projektoch obsahuje dôvodová správa materiálu.  
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) 
a § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov     s c h v a ľ u j e     rozdelenie 
účelových dotácií pre obce a mestá v zmysle § 8 ods. 4 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 
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rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v objeme 700 000 eur nasledovne: 
 

P. 
č. 

Žiadateľ 
Územie 

finančnej 
alokácie 

Územie 
finančnej 

alokácie - okres 
Názov projektu 

Pridelená 
dotácia (eur) 

1 Mesto Bardejov Bardejov Bardejov 
Rekonštrukcia Mestskej športovej 
haly v Bardejove 

150 000,00 

2 Obec Raslavice Raslavice Bardejov 
Rozvoj a podpora športu  
v obci Raslavice 

50 000,00 

3 Mesto Humenné Humenné Humenné 
Výstavba mestského atletického 
areálu na ul. Hrnčiarskej 

115 000,00 

4 
Mesto  
Spišská Belá 

Spišská Belá Kežmarok 
Prestrešenie hokejovo- 
hokejbalovej haly v Spišskej 
Belej - 2.etapa 

45 000,00 

5 Mesto Kežmarok Kežmarok Kežmarok 
Rekonštrukcia NKP objektu  
na ul. Hlavné námestie č. 25 
v Kežmarku 

70 000,00 

6 
Mesto 
Medzilaborce 

Medzilaborce Medzilaborce 
Prestrešenie ľadovej plochy  
v meste Medzilaborce 

60 000,00 

7 
Obec  
Uzovský Šalgov 

Uzovský 
Šalgov 

Sabinov 
Kúria Uzovský Šalgov NKP  
č. UZPF 11721/1 

22 000,00 

8 Mesto Sabinov Sabinov Sabinov 
Rekonštrukcia mestskej športovej 
haly v Sabinove 

8 448,80 

9 Obec  Dubovica Dubovica Sabinov 
Dubovica sklad športového 
náradia a tribúna 

5 658,00 

10 Obec Krivany Krivany Sabinov 
Multifunkčné ihrisko - obnova 
stavby 

6 234,78 

11 Obec Ľubotín Ľubotín Stará Ľubovňa 
Turistický chodník, Ľubotín –  
- I. etapa 

50 000,00 

12 
Obec  
Krajná Poľana 

Krajná 
Poľana 

Svidník 
Multifunkčné ihrisko  
Krajná Poľana 

15 000,00 

13 Obec Kružlová Kružlová Svidník 
Výstavba športovísk a oplotenie 
viacúčelového ihriska 

20 000,00 

14  Obec Okrúhle 
Okrúhle a 
Radoma 

Svidník 
POHYBOM K ZDRAVIU 
A POZNANIU 

15 000,00 

15 Obec Bystré Bystré 
Vranov  
nad Topľou 

Cyklochodník v obci Bystré –  
-    III. etapa 

11 270,24 

16 
Mesto Vranov  
nad Topľou 

Vranov  
nad Topľou 

Vranov  
nad Topľou 

Prekrytie existujúceho 
futbalového ihriska s umelou 
trávou na ZŠ Lúčna vo Vranove 
nad Topľou 

36 388,18 

17 
Obec  
Nižný Hrušov 

Nižný 
Hrušov 

Vranov  
nad Topľou 

Výstavba multifunkčného ihriska 
v obci Nižný Hrušov 

20 000,00 

 
Hlasovanie:                 za: 37   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Zmena Výzvy pre región: JUDr. Kocák, vedúci odboru 
projektového riadenia Úradu PSK, uviedol, že v dôsledku covidovej pandémie by chcel PSK 
vyjsť v ústrety žiadateľom podporeným v minulých Výzvach pre región. Vo Výzve pre región 
pre rok 2021 predkladá návrh na predĺženie termínu ukončenia realizácie podporených činností 
do konca októbra 2024 vo všetkých 4 programoch; vo Výzve pre región pre rok 2020 predĺženie 
termínu ukončenia realizácie aktivít projektu do konca októbra 2023; vo Výzve pre región pre 
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rok 2019 predĺženie termínu realizácie podporených činností do konca októbra 2022. Týka sa 
to iba kapitálových výdavkov. Po schválení tohto uznesenia bude žiadateľom, ktorí ešte 
neukončili proces vyúčtovania projektu, zaslaný informatívny mail s možnosťou predĺženia 
svojich aktivít. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou pre región PSK na 
predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
A. s c h v a ľ u j e 
zmenu Výzvy pre región pre rok 2021 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 
592/2020 dňa 14. decembra 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov PSK. 
Vo Výzve pre región pre rok 2021 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku 
I. nasledovne: 
Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2021 – 31. 10. 2024 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1:   01. 01. 2021 – 31. 10. 2024 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2021 – 31. 10. 2024 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1:   01. 01. 2021 – 31. 10. 2024 
B. s c h v a ľ u j e 
zmenu Výzvy pre región pre rok 2020 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 
392/2020 dňa 10. februára 2020 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja. 
Vo Výzve pre región pre rok 2020 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku 
I. nasledovne: 
Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2020 – 31. 10. 2023 
Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1:   01. 01. 2020 – 31. 10. 2023 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2020 – 31. 10. 2023 
Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej 
starostlivosti 
Termín realizácie podporenej činnosti: 

- pre podprogram 2.1:   01. 01. 2020 – 31. 10. 2023 
C. s c h v a ľ u j e 
zmenu Výzvy pre región pre rok 2019 schválenú uznesením Zastupiteľstva PSK č. 
162/2019 dňa 4. februára 2019 v zmysle VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z 
vlastných príjmov PSK. 
Vo Výzve pre región pre rok 2019 sa mení termín realizácie podporenej činnosti v článku 
III. nasledovne: 
Termín realizácie podporenej činnosti: 01. 01. 2019 – 31. 10. 2022 
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Hlasovanie:                 za: 38   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Informatívna správa o príprave projektov pre 10 
vybraných SOŠ v rámci 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions: 
JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK, informoval prítomných 
o príprave výzvy riadiacim orgánom pre IROP, Prioritná os: 7. REACT – EÚ. Z tohto dôvodu 
bol v spolupráci s odborom školstva spracovaný tento informatívny materiál s identifikáciou 10 
SOŠ, v rámci ktorých je možné podať žiadosť o NFP pre projektové dokumentácie, konkrétne 
pre stavebné povolenie a súvisiacu inžiniersku činnosť v celkovej výške cca 370 000 eur. 
Momentálne prebieha príprava výzvy, ktorú mali možnosť pripomienkovať. Predpoklad jej 
vyhlásenia je začiatok septembra 2020. Pre PSK by znamenala možnosť financovania 
projektovej dokumentácie pre 10 uvedených SOŠ. Žiadosti by boli zamerané na zlepšenie ich 
vzdelávacej infraštruktúry. Požiadal zastupiteľstvo o schválenie spracovania týchto žiadostí 
a financovania danej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a inžiniersku činnosť 
v rámci týchto vybraných projektov škôl. Ďalšie podrobnosti budú predmetom samostatného 
materiálu pred predložením žiadostí na riadiaci orgán. 
Diskusia:      
Poslanec Šmilňák upriamil pozornosť prítomných na dôležité fakty. V predchádzajúcich 
bodoch bolo povedané, že PSK postupne načerpáva 36 mil. eur pre 5 škôl v pôsobnosti PSK. 
Tento materiál hovorí o príprave projektovej dokumentácie v predstihu, aby PSK načerpal do 
ďalších 10 škôl 20 mil. eur. To sú, okrem bežne každoročne rozpočtovaných prostriedkov, 
finančné prostriedky na rozvíjanie a sanáciu škôl v pôsobnosti PSK. Ako riaditeľ školy iného 
zriaďovateľa sa chce veľmi pekne poďakovať predsedovi PSK aj zamestnancom odboru 
školstva a odboru projektového riadenia za rozvíjanie škôl do takej miery, že sa stávajú 
konkurencieschopnými školám nielen v rámci SR, ale verí, že aj v rámci Európy. Dal do 
pozornosti v poradí prvú školu SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka 
v Bardejove. Táto škola je pôvodná OA, ktorá bola spojená s HA. Má načerpať takmer 1,8 mil. 
eur a zabezpečiť vzdelávanie pre študentov PSK. Väčšina týchto vybraných SOŠ je 
s technickým, polytechnickým, drevárskym zameraním. Sú to prevažne školy s rozvíjaním 
remesiel a profesií, ktoré PSK veľmi potrebuje. Vníma PSK ako veľmi dobrého stratéga, ktorý 
svoje školy rozvíja a plní všetko, čo si predsavzal na začiatku. Nejde len racionalizovať 
a zatvárať školy, ale chce dosiahnuť taký stav, aby školy boli funkčné, konkurencieschopné 
a pripravovali študentov PSK. V tomto smere robí veľkú prácu. 
Návrh na uznesenie:  
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov 
A.      b e r i e   n a   v e d o m i e 
A. 1. informatívnu správu o príprave dopytovo-orientovaných projektov v rámci 3. etapy 

   Iniciatívy Catching-up Regions (CuRI III) pre: 
a)   príspevkové organizácie: 
1. Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod 

Vinbargom 3, Bardejov 
2. Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 

715/18, Svidník   
3. Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov 
4. Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad Topľou 
5. Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 
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6. Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 
7. Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 

b)   rozpočtové organizácie: 
1. Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 
2. Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, Humenné 
3. Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 

A. 2. že pred podaním žiadostí o nenávratný finančný príspevok dopytovo-orientovaných 
projektov uvedených v bode B.1. budú predložené na schválenie presné výšky 
spolufinancovania projektov vrátane záväzku na úhradu prípadných neoprávnených výdavkov 
spojených s ich realizáciou aj s presne definovaným zdrojom finančného krytia.  

B.      s c h v a ľ u j e 

B. 1.  prípravu dopytovo-orientovaných projektov:  
1. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, 

Pod Vinbargom 3, Bardejov 
2. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, 

Bardejovská 715/18, Svidník   
3. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov 
4. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ polytechnickej J. A. Baťu, Štefánikova 39, Svit 
5. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ drevárskej, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou 
6. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Levočská 40, Stará Ľubovňa 
7. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad 
8. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Družstevná 1474/19, Humenné 
9. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SOŠ technickej, Volgogradská 1, Prešov 
10. Zlepšenie vzdelávacej infraštruktúry v SPŠ strojníckej, Duklianska 1, Prešov 

B. 2. financovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a súvisiacej 
inžinierskej činnosti k projektom vyplývajúcim z 3. etapy Iniciatívy Catching-up Regions za 
každú vybranú strednú školu uvedenú v tabuľke:  

 
Rozpis financovania projektovej dokumentácie pre 10 vybraných stredných škôl 

Názov školy 
Odhadované rozpočtové náklady na 

projektovú dokumentáciu (eur s DPH) 

Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb  

J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 
72 462,00 eur 

Stredná odborná škola polytechnická a služieb arm. gen.  

L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník 
9 660,00 eur 

Stredná odborná škola gastronómie a služieb, SDH 3, Prešov 85 640,00 eur 

Stredná odborná škola polytechnická J. A. Baťu,  

Štefánikova 39, Svit 
42 461,00 eur 

Stredná odborná škola drevárska, Lúčna 1055,  

Vranov nad Topľou 
32 768,00 eur 

Stredná odborná škola technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa 29 120,00 eur 

Stredná odborná škola technická, Kukučínova 483/12, Poprad 27 930,00 eur 

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 
Humenné 

9 450,00 eur 

Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov 62 160,00 eur 

Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 0,00 eur 
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Hlasovanie:                 za: 35   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Predfinancovanie pre projekt Multifunkčné centrum 
4.0 v rámci Otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o projekt 
Miestny rozvoj, znižovanie chudoby a inklúzia Rómov (SK – 
Miestny rozvoj) Nórske granty“ vyhlásenej Úradom vlády SR 
v roku 2020: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, pripomenula 
poslancom, že vo februári 2020 schvaľovali zámer vstupu Hornozemplínskej knižnice vo 
Vranove nad Topľou do projektu Multifunkčné centrum 4.0 v rámci otvorenej výzvy tzv. 
Nórskych fondov. Keďže bol projekt úspešný, požiadala zastupiteľstvo o jeho 
predfinancovanie. Ide o kapitálové aj bežné výdavky na realizáciu tzv. mäkkých aktivít. Je 
s nulovým spolufinancovaním, čiže nepotrebuje ďalšie financie.  
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.1 realizáciu projektu pre Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou s názvom  
„Multifunkčné centrum 4.0“ s predpokladanými celkovými oprávnenými výdavkami projektu 
max. 594 519 eur, v tom bežné výdavky 188 489 eur, kapitálové výdavky 406 030 eur. 
Poskytnuté nenávratné zdroje sú schválené vo výške 594 519 eur.  

A.2 zabezpečenie finančných prostriedkov na predfinancovanie zo zdrojov PSK po poskytnutí 
prvej zálohovej platby v súlade s podmienkami poskytnutia grantu.     
A.3 zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia grantu. 
A.4 zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov zo zdrojov PSK. 
Hlasovanie:                 za: 36   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16A – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu 2/3 na 
združenej investícii do majetku mesta Vysoké Tatry. PSK spolu s mestom Vysoké Tatry 
vybudoval tréningovú futbalovú plochu s umelým povrchom. Do tejto investície vložil 100 000 
eur a tieto navrhuje previesť bezodplatným prevodom na mesto Vysoké Tatry za 1 euro. 
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 nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  
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 v súlade s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva majetku - prevod podielu majetku 
vyššieho územného celku, 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 2/3 podielu na združenej investícií – "Vybudovanie tréningovej 
futbalovej plochy s umelým povrchom ako súčasti dobudovania Tréningového centra mládeže 
a športu v k. ú. Tatranská Lomnica“ na pozemku vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry v zmysle 
Zmluvy o združení právnických osôb č. 334/2015/ODDRC a Dodatku č.1 k Zmluve o združení 
právnických osôb č. 334/2015/ODDRC, 
do vlastníctva – Mesto Vysoké Tatry, Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00 326 
585, za kúpnu cenu 1,00 €. 

  Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zhodnotenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta Vysoké Tatry stavebnými a 
rekonštrukčnými prácami prinieslo jeho zveľadenie a slúži len na plnenie úloh mesta. Mesto 
futbalové ihrisko spravuje a ako samospráva vykonáva verejnoprospešnú činnosť. 

Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16B – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predstavila návrh zámeny pozemkov s mestom Levoča 
v pomere približne 14 000 m2 na mesto Levoča a 8 500 m2 na PSK. Touto zámenou si PSK 
vysporiada cestu III. triedy do Kurimian a na druhej strane prevedie mestu do vlastníctva 
pozemky pod chodníkmi udržiavané mestom. Upraví sa tým právny a faktický stav. Návrh je 
bez finančného vyrovnania. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e ,    
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a mestom 
Levoča, Námestie Majstra Pavla 4, 054 54 Levoča, IČO: 00329321, bez finančného 
vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a mesto Levoča nadobúda do vlastníctva 
nehnuteľný majetok (pod telesami chodníkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta Levoča na 
Novoveskej ceste, Kežmarskej ceste a verejnou zeleňou) zapísaný na:  
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a) LV č. 6727 v k. ú. Levoča, a to: 
- parcelu registra C KN 2281/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1114 m2, 
- parcelu registra C KN 2281/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 841 m2, 
- parcelu registra C KN 2281/5, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 85 m2, 
- parcelu registra C KN 2281/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 122 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 719 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 72 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 102 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 59 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/12, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 290 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 160 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 83 m2, 
- parcelu registra C KN 2990/16, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 279 m2, 
-   novovytvorené parcely: 
- registra C KN 2281/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, 
- registra C KN 2281/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 57 m2, 
- odčlenené od parcely registra C KN 2281/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5097 

m2, zapísanej na LV č. 6727, k. ú. Levoča, geometrickým plánom č. 37/2021 
vyhotoveným dňa 13. 5. 2021 geodetom Ing. Petrom Garnekom,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  
Na KN 2281/1 : Vecné bremeno spočívajúce v práve vlast. strpieť a právo spoloč. Slovak Telecom, a. s., 
ako oprávneného z vec. bremena zriaďovať a prevádzkovať verej. siete a stavať ich vedenia na dotknutú 
nehnuteľnosť -Z 610/06-943/06, 466/07. 
Na KN 2281/1,7138/1: Vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka v prospech 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, spočívajúce v práve 
vstupu na pozemky za účelom umiestnenia, prevádzky, údržby a opráv energetických zariadení v rozsahu 
podľa GP č.125/2008 - Z 182/10 - 449/10. 
Na KN C 2281/1: Vecné bremeno, a to trasy NN elektrickej prípojky pre telekomunikačné zariadenie 
operátora v rozsahu vyznačenom v GP č.:31691501-44/2014 v zmysle zákona 610/2003 Z. z. v prospech 
Slovak Telekom, a. s., Bratislava - Z 552/14 - 668/14. 

b) LV č. 7439 v k. ú. Levoča, a to: 
- parcelu registra C KN 2992, záhrada o výmere 540 m2, 
- parcelu registra C KN 2997, záhrada o výmere 217 m2, 
- parcelu registra C KN 2998/1, záhrada o výmere 205 m2, 
- parcelu registra C KN 2998/3, záhrada o výmere 7 m2, 
- parcelu registra C KN 3031, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 183 m2, 
- parcelu registra C KN 3032/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2, 
- parcelu registra C KN 3032/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 84 m2, 
- parcelu registra C KN 3037/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 308 m2, 
- parcelu registra C KN 3037/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 35 m2, 
- parcelu registra C KN 3039/1, záhrada o výmere 1190 m2, 
- parcelu registra C KN 3039/3, záhrada o výmere 42 m2, 
- parcelu registra C KN 3040/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 251 m2, 
- parcelu registra C KN 3040/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 43 m2, 
- parcelu registra C KN 3163, orná pôda o výmere 812 m2, 
- parcelu registra C KN 3204, záhrada o výmere 133 m2, 
- parcelu registra C KN 3205, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 274 m2, 
spoluvlastnícky podiel 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

         Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 8 583 m2. 
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2) Mesto Levoča odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do vlastníctva 
nehnuteľný majetok a zveruje ho do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 
05 Prešov, zapísaný na LV č. 1 (pod cestnými telesami III/3201 a III/3225) v k. ú. 
Levoča, a to:     
- parcelu registra C KN 2961/8, ostatná plocha o výmere 51 m2, 
- parcelu registra C KN 2989/2, ostatná plocha o výmere 428 m2, 
- parcelu registra C KN 2991/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, 
- parcelu registra C KN 3142/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1466 m2, 
- parcelu registra C KN 3183/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, 
- parcelu registra C KN 3214/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2, 
- parcelu registra C KN 4097/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2621 m2, 
- parcelu registra C KN 7158/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2895 m2, 
- parcelu registra C KN 7159, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4554 m2, 
- parcelu registra C KN 7160/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1375 m2, 
- parcelu registra C KN 7161/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 439 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
 Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 14 045 m2. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, ktoré 
sú zastavané stavbami chodníka vo vlastníctve mesta Levoča a pozemky zastavané 
cestnými telesami III/3201 a III/3225, ktoré spravuje Správa a údržba ciest PSK. 
Prešovský samosprávny kraj a mesto Levoča si zámenou vysporiadajú vlastnícke pomery 
k pozemkom pod komunikáciami, ktorých sú vlastníkmi, bez ďalšieho finančného 
vyrovnania rozdielu vo výmerách. Ich prevodom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu 
so stavom právnym. 

Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16C – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, informovala prítomných o návrhu zámeny pozemkov medzi 
PSK a obcou Nižný Hrabovec. PSK odovzdáva pozemky o výmere 4 500 m2 a 879 m2 
odovzdáva obec Nižný Hrabovec. PSK si tak vysporiada komunikácie v správe SÚC PSK 
a obec pozemky pod miestnou komunikáciou. 
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  
      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, 
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trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a obcou 
Nižný Hrabovec, 094 21 Nižný Hrabovec 407, IČO: 00332593, bez finančného 
vyrovnania rozdielu výmery pozemkov nasledovne: 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a obec Nižný Hrabovec nadobúda do 
vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1744 v k. ú. Nižný Hrabovec, a to: 
- parcelu registra C KN 1151/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4449 m2, 
- parcelu registra C KN 1151/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 47 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4 496 m2. 

2) Obec Nižný Hrabovec odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 
vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 810 v k. ú. Nižný Hrabovec, a to: 

- parcelu registra C KN 1168/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 356 m2, 
- parcelu registra C KN 257/11, ostatná plocha o výmere 188 m2, 
- parcelu registra C KN 258/5, záhrada o výmere 160 m2, 
- parcelu registra C KN 257/10, ostatná plocha o výmere 175 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 879 m2. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky vo vlastníctve obce Nižný Hrabovec, ktoré sa nachádzajú pod 
cestou II/554 a ktoré sa zamenia za pozemky vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
nachádzajúce sa mimo cestné teleso cesty II. triedy a pod miestnymi komunikáciami. Časť 
týchto pozemkov sa nachádza pod chodníkmi a časť pod obecnou cestou. Obec Nižný Hrabovec 
a Prešovský samosprávny kraj si zámenou pozemkov vysporiadajú vlastnícke pomery pod 
komunikáciami, ktorých sú vlastníkmi, bez ďalšieho finančného vyrovnania rozdielu vo 
výmerách. Ich prevodom dôjde k zosúladeniu skutkového stavu so stavom právnym. 
Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16D – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na prevod vlastníctva pozemku v prospech 
obce Lackovce na účel vybudovania chodníka pri ceste III. triedy do 5 rokov od nadobudnutia 
právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu, keďže je to prevod za 1 euro. 
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 ,    
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že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
B.        s c h v a ľ u j e   

v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK 
zapísaného na  LV č. 4111, k. ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/3, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 197 m2,  
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/4, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 260 m2,  

 odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 494/1, zastavaná plocha 
 a nádvorie o celkovej výmere 4616 m2. 

  Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 32389833-7/2021, 
  vyhotoveným   Ing.   Mihalík  Miroslav  –  GEOMM,  Humenné,  úradne  overeným  
  Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor,  dňa 09. 02. 2021  pod  číslom  G1- 
  39/2021. 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 
 ťarchy: 
 Pod  Z-623/2015  zriaďuje  sa  vecné  bremeno  podľa  zák.  č.  251/2012  Z. z.  o  energetike  v 
           prospech oprávneného z vecného bremena - Východoslovenská distribučná, a. s., 
 Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36599361, s obsahom oprávnení na výkon povolenej 
 činnosti podľa zák. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
 zákonov, najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení a na 
 umiestnenie elektro-energetického zariadenia v rozsahu geometrického plánu č. 
 400168.0613/2014 na parc. C KN č. 494/1 - 97/15. 
          do vlastníctva kupujúceho – Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné, IČO:  
 37791699, za kúpnu cenu 1,00 €,  

 za splnenia podmienky naplnenia dôvodu hodného osobitného zreteľa výstavbou 
 verejnoprospešného chodníka pri ceste III/3838 do 5 rokov odo dňa nadobudnutia 
 právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva.  
  Dôvod hodný osobitného zreteľa: Pozemky,  parcely  registra  C KN, parcelné číslo  
            494/3 a 494/4  budú  plniť verejnoprospešný  účel.  Na  parcelách  C  KN  494/3 
            a 494/4  obec  Lackovce vybuduje chodník, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti. 
            Výstavbou  chodníka sa výrazne zlepší bezpečnosť chodcov a plynulosť cestnej 
             premávky.  
Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16E – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru 
majetku a investícií Úradu PSK, predstavila návrh zámeny v katastrálnom území Bardejov. 
Ide o zámenu pozemku PSK o výmere 2 ha s charakterom lesného pozemku za pozemok vo 
vlastníctve spoločnosti Bardejovské kúpele, a. s., pod kostolíkom v skanzene, ktorý je 
majetkom PSK. Kostolík stojí na cudzích pozemkoch a PSK má naňho nájomnú zmluvu od 
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roku 2004 na jednu parcelu za jednu korunu a druhú parcelu užíva bezplatne. Rozdiel v hodnote 
zamieňaných pozemkov by doplatila spoločnosť Bardejovské kúpele, a. s. Hodnota lesného 
pozemku je 443 000 eur a 37 900 eur je hodnota zamieňaného pozemku spoločnosti. Rozdiel 
v cene bude doplatený.   
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   
      v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 
majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 
celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským 
samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, v správe 
Šarišského múzea Bardejov, Radničné námestie 13, 085 01 Bardejov, IČO: 37 781 316 
a obchodnou spoločnosťou Bardejovské kúpele, a. s., 086 31 Bardejovské Kúpele, IČO: 
36 168 301, s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu ceny pozemkov nasledovne: 

1) Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Bardejovské kúpele, a. s., nadobúdajú do 
vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 382, k. ú. Bardejov, a to pozemok: 

- parcelné číslo registra C KN 3997/1- lesný pozemok o výmere 20588 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

2) Bardejovské kúpele, a. s., odovzdávajú a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 
vlastníctva a zveruje do správy Šarišského múzea Bardejov, Radničné námestie 13, 085 
01 Bardejov, IČO: 37 781 316, nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 9, k. ú. Bardejov, 
a to pozemok: 
- parcelné číslo registra C KN 4005/1- ostatná plocha o výmere 436 m2, 
- parcelné číslo registra C KN 4005/4- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 110 m2, 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

            Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 546 m2. 
3) Bardejovské kúpele, a. s., titulom vyrovnania rozdielu ceny zamieňaných pozemkov 

uhradia Prešovskému samosprávnemu kraju sumu vo výške 405.159,10 €. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Predmetom zámeny sú pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Bardejov v časti Bardejovské 
Kúpele. Na pozemkoch vo vlastníctve obchodnej spoločnosti Bardejovské kúpele, a. s., 
je umiestnená stavba gréckokatolíckeho kostola v skanzene v Bardejovských Kúpeľoch 
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja. Pozemok vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja sa nachádza v ochrannom pásme kúpeľného územia a bude 
využívaný ako rekreačná a oddychová zóna pre návštevníkov Bardejovských Kúpeľov. 
Bardejovské kúpele, a. s. a Prešovský samosprávny kraj si zámenou vysporiadajú 
vlastnícke pomery k pozemkom s povinnosťou finančného vyrovnania rozdielu ceny 
pozemkov vo výške 405.159,10 €. 
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Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 17A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu 
PSK, uviedla návrh nájmu pre ZUŠ v Lipanoch. Ide o časť priestorov, 3 tried s príslušenstvom, 
v budove Gymnázia v Lipanoch na výchovno-vzdelávací účel na dobu neurčitú za symbolické 
nájomné 1 euro. Ospravedlnila sa za chybu v dôvodovej správe, kde je uvedené, že mesto 
Sabinov má pre potreby ZUŠ v Sabinove v nájme za 1 euro priestory od PSK, čo nie je pravda. 
ZUŠ v Sabinove platí za tieto priestory ročné nájomné 700 eur. Napriek tomu predložený návrh 
platí. 
Diskusia:  
Poslankyňa Heredošová nemá nič proti tomu, aby bol nájom pre ZUŠ v Lipanoch za 1 euro. 
Ide o školské a vzdelávacie účely, ale následne aj mesto Sabinov a ZUŠ v Sabinove požiadajú 
o prehodnotenie nájmu, aby to bolo spravodlivé a korektné aj voči ZUŠ v Sabinove. Výmer je 
zhruba rovnaký cca 350 m2, ktorý ZUŠ užíva so ZŠ na ul. Komenského v Sabinove. ZUŠ 
v Lipanoch užíva asi 326 – 350 m2. Požiadala o zaradenie materiálu do programu budúcich 
zasadnutí zastupiteľstva a prehodnotenie zmluvy po zaslaní žiadosti ZUŠ v Sabinove. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
 s c h v a ľ u j e 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov prenájom dočasne prebytočného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe správcu Gymnázium, Komenského 13, 082 71 Lipany, IČO: 
00161047, a to: 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 963, k. ú. Lipany, obec Lipany, okres Sabinov: 
- časť nebytových priestorov o výmere 350 m2 nachádzajúcich sa na 2. poschodí budovy 

gymnázia so súpisným číslom 969 na pozemku registra C KN  č. 1240/24 (3 väčšie triedy 
V5, V6, V7, jedna menšia trieda Vd2, 1 menšia miestnosť, chodba na 2. poschodí, 2 WC 
na 2. poschodí, schodisko) 

pre nájomcu – Základná umelecká škola, Štúrova 29, 082 71 Lipany, IČO: 36158135, 
rozpočtová organizácia zriadená mestom Lipany, za nižšie uvedených podmienok:  
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatý rok) 
Účel nájmu: výchovno-vzdelávacie účely  
Doba nájmu: doba neurčitá  odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
Nájomca zabezpečí počas celej doby nájmu plnú prevádzkyschopnosť prenajatého majetku na 
svoje náklady, bude znášať všetky náklady v súvislosti s užívaním prenajatého majetku a 
podieľať sa pomernou časťou na zabezpečení prevádzkyschopnosti spoločných priestorov. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Z dôvodu poklesu počtu žiakov ide pre potreby regionálneho školstva o dočasne nevyužívané 
priestory. Budú využité vo verejnom záujme na výchovno-vzdelávacie účely žiakov, ktorí sú 
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vo vysokom percente aj žiakmi Gymnázia v Lipanoch, čím sa zlepšia podmienky pre všestranný 
rozvoj osobnosti žiakov a možnosť trávenia voľnočasových aktivít mládeže regiónu. 
Hlasovanie:                 za: 48    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 17B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu 
PSK, navrhovala vyhovieť žiadosti obce Štrba o prenájom pozemku, ktorý chce používať ako 
záchytné parkovisko pod Štrbským Plesom. Nájom je navrhnutý na dobu určitú 5 rokov za 
symbolické 1 euro ako dôvod hodný osobitného zreteľa, keďže vo Vysokých Tatrách je nutné 
riešiť aj statickú dopravu. 
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. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 

  s c h v a ľ u j e   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov prenájom dočasne prebytočného majetku vo vlastníctve Prešovského 
samosprávneho kraja v správe správcu Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, 
IČO: 37936859, a to: 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 3882, k. ú. Štrba, obec Štrba, okres Poprad: 
- pozemok registra C KN  parcelné číslo 3742/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 982 

m2  
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

- odstavná asfaltová plocha na parcele registra C KN, parcelné číslo 3742/2 o výmere 982 m2 
pre nájomcu – obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00326615, za nižšie uvedených 
podmienok:  
Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatý rok) 
Účel nájmu: občasné parkovanie autobusov neverejnej dopravy 
Doba nájmu:  doba určitá 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Obec Štrba na prenajatom pozemku zabezpečí občasné parkovanie autobusov neverejnej 
dopravy, ktoré privážajú turistov na Štrbské Pleso, čím sa odľahčia parkovacie kapacity v 
turistickej oblasti Štrbské Pleso. Obec sa snaží o minimalizovanie individuálnej osobnej 
dopravy na Štrbskom Plese a presúva tieto kapacity na iné vhodné odstavné plochy. Prenájom 
pozemku je vo verejnom záujme, podporuje turistickú atraktívnu oblasť Štrbské Pleso. 
Hlasovanie:                 za: 48    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 17C – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 
osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu 
PSK, uviedla, že Ľubovnianska nemocnica, n. o., ktorej spoluzakladateľom je PSK, užíva na 
základe nájomnej zmluvy nehnuteľnosti PSK. Nájomnú zmluvu má uzavretú síce ešte do roku 
2025, ale vzhľadom na jednu z podmienok žiadosti o NFP, kde musí byť preukázateľná 
udržateľnosť projektov aspoň 5 rokov, už tohto roku neplní túto podmienku. Z tohto dôvodu 
požiadala o predĺženie nájomnej zmluvy o ďalších 20 rokov. Bola to príležitosť pre odbor 
majetku a investícií zároveň vyčistiť predmet nájmu, čiže hnuteľné zastaralé a opotrebované 
veci, ktoré boli vyradené a prehodnotili sa nehnuteľnosti, aby sa zosúladil stav zapísaný 
v katastri s faktickým stavom. Keďže Ľubovnianska nemocnica, n. o., sa príkladne stará o tieto 
nehnuteľnosti PSK a neustále ich zveľaďuje, je úspešná vo viacerých žiadostiach o NFP, je 
dlhodobo hodnotená veľmi dobre v rebríčku INEKO hodnotenia spokojnosti pacientov, 
odporúča zastupiteľstvu schváliť uzavretie dodatku k nájomnej zmluve a predĺžiť dobu nájmu 
o ďalších 20 rokov za 1 euro. 
Diskusia:  
Podpredseda PSK Bizovský požiadal zastupiteľstvo o podporu nového nájmu na 20 rokov. 
Nájomná zmluva je platná ešte do roku 2025, ale pred nemocnicou sú ďalšie výzvy týkajúce sa 
investícií a modernizácie zdravotníckych zariadení. Z plánu obnovy sa chce uchádzať 
o výstavbu paliatívneho pavilónu pre paliatívnu liečbu. Ide o projekt v celkovej hodnote cca 5 
mil. eur. Projektovo sa už pripravuje, v januári by mal byť pripravený projekt pre stavebné 
povolenie. Keď sa chce uchádzať o NFP musí mať aj platnú nájomnú zmluvu dlhšiu ako 5 
rokov, lebo projekt by potom neprešiel. Nie sú to len európske peniaze. Momentálne beží 
výstavba parkovacieho domu v nemocnici v celkovej hodnote 2 mil. eur. Už tu bol veľký 
problém, lebo to financuje z vlastných zdrojov. 1 mil. eur si požičala z finančného domu a 1 
mil. eur dala zo svojich prevádzkových financií. Vybavený úver je tak nešťastne nastavený, že 
v budúcom roku po ukončení stavby ho začne splácať a musí ho splatiť do 3,5 roka, čo  je dosť 
nevýhodné pre stavebné aktivity. Keby už vtedy bola dlhšia nájomná zmluva, vedel by si 
predstaviť takýto úver aj na 10 rokov. Nemocnica sa chce zapojiť do veľkých výziev, aby mohla 
byť aktívna. Požiadal zastupiteľstvo o podporu tohto návrhu . 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov uzavretie Dodatku č. 1 k Zmluve o nájme nehnuteľného majetku zo dňa 
31. 8. 2005 uzavretej medzi Prešovským samosprávnym krajom a Ľubovnianskou 
nemocnicou, n. o., vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 
01 Prešov, IČO: 37 870 475, predmetom ktorého bude definovanie predmetu nájmu takto: 
1. nehnuteľný majetok zapísaný na LV 1190, k. ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, 

okres Stará Ľubovňa, ako: 
- Pozemok parcela C KN č. 829/2- trvalý trávnatý porast o výmere 27 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/1 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18012 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/4 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2480 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/5 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 399 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/6  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 475 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/7 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 139 m2 
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- Pozemok parcela C KN č. 831/17 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1034 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/18  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2937 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/22 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 591 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/23  – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1240 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 49 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 831/33- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5469 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 2601/4  – ostatná plocha o výmere 343 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 2617/77- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 24 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 2617/78- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 55 m2 
- Pozemok parcela C KN č. 2617/79- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 163 m2 
- Stavba so súpisným číslom 510 na parcele C KN č. 831/5- administratívna budova, 
- Stavba so súpisným číslom 1500 na parcele C KN č. 831/17- poliklinika, 
- Stavba so súpisným číslom 1501 na parcele C KN č. 831/18- pavilón „A“ NsP 
- Stavba so súpisným číslom 1503 na parcele C KN č. 831/6- pavilón „C“ Oddelenie dlhodobo 

chorých 
- Stavba so súpisným číslom 1504 na parcele C KN č. 831/22- hem.- transfúzna stanica 
- Stavba so súpisným číslom 1505 na parcele C KN č. 831/23- CO sklady, 
ku ktorému je v katastri nehnuteľností Prešovský samosprávny kraj zapísaný ako výlučný 
vlastník v celosti. 

2. nehnuteľný majetok zapísaný na LV 6712, k. ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, 
okres Stará Ľubovňa ako: 
- Pozemok parcela C KN č. 831/21- zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1106 m2 
- Stavba so súpisným číslom 1502 na parcele C KN č. 831/21- poliklinika pavilón „B“ 
ku ktorému je v katastri nehnuteľností Prešovský samosprávny kraj zapísaný ako podielový 
spoluvlastník vo výške spoluvlastníckeho podielu 442969/484510. 

3.  Stavby - Fontána vo dvore, Energoblok, Centrálny rozvod O2 N2O, Prístrešok na uhlie,  
     Garáž pre sanitné vozidlá, Budova pre dieselagregát, Sklad horľavín v NsP, neevidované  
     v katastri nehnuteľností, ale vedené v evidencii majetku Prenajímateľa v celosti. 
4. Výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1,- €/rok 
 5.   Účel nájmu: poskytovanie zdravotnej starostlivosti  
 6.   Doba nájmu:  doba určitá do dňa 31. 8. 2045. 
7.   Ďalšie podmienky, ktoré musia byť zo strany nájomcu dodržané: 
Nájomca zabezpečí počas celej doby nájmu plánovanú a operatívnu údržbu prenajatého 
majetku, bude znášať všetky náklady v súvislosti s užívaním a údržbou prenajatého majetku, 
dojedná a na vlastné náklady poistí prenajatý majetok, získa a bude udržiavať v platnosti všetky 
povolenia, ktoré môžu byť vyžadované v zmysle platnej právnej úpravy pre prevádzkovanie 
činnosti nájomcu na prenajatom majetku. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca je neziskovou organizáciou poskytujúcou všeobecne prospešné služby a prenajaté 
nehnuteľnosti využíva na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, bude sa spolupodieľať na 
prevádzke a údržbe prenajatého majetku, ktorý je dočasne prebytočný. Prešovský samosprávny 
kraj je spoluzakladateľom nájomcu a má zastúpenie v správnej rade. 
Hlasovanie:                 za: 48    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 18A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
718/2021 zo dňa 3. 5. 2021: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predstavila zmenu uznesenia v súvislosti s OVS na pozemok po 
odchode Sclerosis multiplex, n. o., v Sabinove a prijatým poslaneckým návrhom uznesenia 
poslankyne Heredošovej a  poslanca Kanuščáka na rekonštrukciu športovísk nachádzajúcich sa 
na pozemkoch PSK, ktoré boli vyňaté z predaja. Na tvári miesta za účasti projektanta sa zistilo, 
že zrejme nebude možné získať povolenie od dopravného inšpektorátu na vybudovanie 
ďalšieho odbočenia z cesty, ktorou sa vlastne vchádza do Sabinova. Preto je potrebné zriadiť 
vecné bremeno na existujúcom odbočení a pozemkoch, ktoré budú predmetom predaja, aby bol 
zachovaný prístup k týmto športoviskám. Zmena uznesenia vyzerá komplikovane, ale keď bude 
toto zabezpečené, je možné pokračovať v projektovej príprave rekonštrukčných prác. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák má informáciu, že cesta I/68 bude o niekoľko rokov cestou III. triedy 
vzhľadom na jej chystanú preložku kvôli obchvatu mesta Sabinov a možno sa zmenia 
podmienky pripojenia výjazdu. Spýtal sa predkladateľky materiálu, či sa s týmto uvažuje, lebo 
obchvat mesta Sabinov je v príprave. Následne po jeho vybudovaní bude cez obec Šarišské 
Michaľany a Sabinov prechádzať cesta III. triedy, ktorá bude vo vlastníctve PSK. Hovorí o čase 
možno 5 rokov. Ani športoviská nie sú vecou, ktorá sa dá riešiť tento alebo budúci rok. Preto 
sa pýta, či sa uvažovalo o zmene kvalifikácie tejto cesty a možno aj nárokoch napojenia vo 
vzťahu ku krajskému dopravnému inšpektorátu. JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že 
odbor majetku a investícií pracuje na tom, aby sa športoviská realizovali v budúcom roku po 
zhotovení projektovej prípravy, čo nie je ďaleká budúcnosť. V súvislosti s predajom pozemkov 
v Hôrkach, ktorým sa rozdelia napoly, bolo zistené, že dodnes nie je známy zdroj financovania 
obchvatu. Má za to, že pri obchvate nie je určený reálny čas začiatku jeho realizácie. Takú má 
informáciu. Poslanec Hrabčák dodal, že investorom bude SSC. Bolo im odprezentované, že 
pozemky pod obchvatom sú vykúpené a prebehol tam geologický prieskum. Obchvat je 
otázkou možno nasledujúcich 5 rokov, ale je to vec na úrovni štátu, ktorý intenzívne s mestom 
nekomunikuje. Poslanec Kanuščák poznamenal, že aj keď tam bude cesta III. triedy, vždy je 
lepšie, keď je z týchto pozemkov len jeden výjazd kvôli ťarche aj preto, že každý ďalší výjazd 
by bol bližšie ku kruhovému objazdu. Aj to by sťažovalo rozhodnutie o nejakom kladnom 
stanovisku na výjazd. Poslanec Hrabčák pripomenul, že vedľa v lokalite sa projektuje IBV 
Orkucany. Je tam už schválené právoplatné územné rozhodnutie, momentálne sa projektuje 
dopravné napojenie, aktuálne je už naprojektované v štádiu pripomienkového konania. Možno 
by bolo dobré informovať sa na oddelení výstavby MsÚ v Sabinove, či nie je možné prepojiť 
IBV Orkucany s týmito športoviskami. V tom prípade by sa získal aj druhý výjazd na IBV.  
JUDr. Budziňáková, MBA, odpovedala, že v rámci územného konania dali takúto 
pripomienku na zokruhovanie.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 
m e n í    a   d o p ĺ ň a   
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 k schváleniu prevodu majetku 
obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti 
B. schvaľuje nasledovne: 
v bode B.1 sa vypúšťa text posledného odseku:  



33 
 

spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  a zmluvy o zriadení vecného bremena doručený v 
obchodnej verejnej súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  
a nahrádza sa textom:  
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy  a zmluvy o zriadení vecného bremena (ďalej len „kúpnej 
zmluvy“) doručený v obchodnej verejnej súťaži, bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.  
v bode B.2 v ods. 5 písm. g) sa vypúšťa text:  
g) akceptácia zriadenia bezodplatného vecného bremena práva prechodu a prejazdu in rem 

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

a nahrádza sa textom:  
g) akceptácia zriadenia bezodplatného vecného bremena práva vstupu, prechodu a prejazdu 

in rem na pozemku kupujúceho C KN parc. č. 5393/2, v prospech vlastníka pozemkov C 
KN 5391, C KN 5390, C KN 5393/1, C KN 5399/1, C KN 5399/2, 5400, 5401, 5402, 5404, 
5405, 5406, 5407, 5408, 5409, 5410, 5411, 5412, 5413/1, 5413/2, 5413/3, 5415, 5416 a 
stavieb-sč.1781-budova SO 02, sč.1782-budova SO 01, sč.1784-budova SO 05, sč.1785-
obyt.budova-SO 04, sč.1788-budova SO 03, sč.2175-budova SO 06 v k. ú. Sabinov.  

Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Pôvodné body 18B, 18C, 18D, 18E boli stiahnuté z programu rokovania. 
 
K bodu 18B – Návrh na uzavretie Dohody o urovnaní 
s Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o.: JUDr. Mária Madzinová, 
vedúca odd. právneho Úradu PSK, v súlade s § 16 ods. 1 písm. l) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK predkladá na schválenie návrh na uzavretie Dohody o urovnaní 
medzi PSK ako prenajímateľom a Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o., ako nájomcom za 
podmienky, že Pasienková spoločnosť Borov, s. r. o., (ďalej PS Borov) z titulu urovnania uhradí 
sumu 50 000 eur. Návrh zdôvodnila tým, že na hnuteľný a nehnuteľný majetok PSK 
nachádzajúci sa v katastrálnom území Sabinov a Orkucany sú toho času s PS Borov uzatvorené 
dlhodobé nájomné zmluvy na 20 rokov, t. j. od 1. 5. 2005 do 30. 4. 2025. Z týchto zmlúv nie je 
možné jednoznačne zistiť, čo je ich obsahom a predmetom, preto je spochybniteľná ich 
platnosť. Zo strany tretích osôb sú ponuky na prenájom alebo odkúpenie predmetných 
nehnuteľností. Zánikom týchto zmlúv na základe dohody o urovnaní by sa predmetný majetok 
mohol efektívnejšie a hospodárnejšie využiť. JUDr. Prievozník, PhD., právny zástupca PSK 
v tejto veci, vypracoval právnu analýzu súčasných nájomných zmlúv. Následne boli proti PS 
Borov podané 3 žaloby, a to žaloba o vydanie hnuteľných vecí, žaloba o vypratanie 
nehnuteľnosti a žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia z dôvodu užívania predmetného 
majetku na základe absolútne neplatných právnych úkonov. Výška bezdôvodného obohatenia 
činí 179 545,42 eur. V podstate je to suma za nájmy predovšetkým hnuteľných vecí, lebo za 
nehnuteľnosti bol dohodnutý nájom vo výške 1 slovenskej koruny, čo je 0,03 eur za 20-ročné 
obdobie. Suma 179 545,42 eur je vlastne za dva roky, ktoré nepodliehajú premlčaniu. Keďže 
súdne konania sú častokrát veľmi zdĺhavé a s neurčitým výsledkom, prebiehajú v súčasnosti, 
napriek podaným žalobám, medzi PSK a PS Borov pracovné rokovania za účasti JUDr. 
Prievozníka, PhD. a odboru majetku a investícií za účelom mimosúdneho vyriešenia sporných 
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otázok. Je to hlavne otázka platnosti a neplatnosti zmlúv, právneho titulu PS Borov k užívaniu 
majetku, výšky dlžnej sumy za užívanie majetku a pod. Urovnaním by dňom dohodnutým 
v dohode (termín 30. 9. 2021) zanikli nájomné zmluvy a všetky právne vzťahy súvisiace 
s uzatvorením zmlúv. Zaniklo by právo PS Borov užívať hnuteľné veci a hospodáriť na 
nehnuteľnostiach. Vzniklo by právo PSK na vydanie hnuteľných vecí a na vypratanie 
nehnuteľností. Zanikli by akékoľvek záväzky a povinnosti medzi zmluvnými stranami 
a spoločnosti PS Borov by z titulu urovnania vznikla povinnosť uhradiť PSK sumu vo výške 
50 000 eur. Predbežne je dohodnutá lehota na úhradu tejto sumy do 30. 9. 2021. Na praktické 
otázky poslancov o existujúcich nájomných zmluvách resp. dohode o urovnaní odpovie JUDr. 
Prievozník, PhD., ktorý podával žaloby a je detailne oboznámený s celou problematikou. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák trochu pozná túto situáciu. Chcel vedieť, ako je možné, že PSK má právne 
neurčité zmluvy, z ktorých nie je možné vyčítať právo PSK ako prenajímateľa voči nájomcovi. 
Nie je to otázka na súčasné vedenie PSK, ale bývalé vedenie a možno zamestnancov Úradu 
PSK. Vznikla tu škoda značného rozsahu. Chcel vedieť, či za to niekto bude niesť 
zodpovednosť, pretože PSK má narábať s majetkom hospodárne a v tomto prípade niekto 
výrazným spôsobom zanedbal svoje povinnosti. Nájomca viac ako 10 rokov neplatil platby za 
hnuteľný a nehnuteľný majetok v zmysle nájomnej zmluvy. Hnuteľný majetok je možno už vo 
veľkej zmiere znehodnotený a teda PSK vznikla škoda. Požadoval odpoveď na otázku, či bude 
nejakým spôsobom vyvodená zodpovednosť za takéto vágne zmluvy. JUDr. Madzinová 
odpovedala, že na skutočnosť právne spochybniteľných zmlúv sa prišlo v roku 2019 z dôvodu 
zistenia dlhodobého neplatenia nájmu. Na otázku, prečo nebol nájom dlhodobo platený, nevie 
odpovedať, lebo na to sú vecní garanti. V minulosti to bol organizačný odbor. Nevie, prečo 
medzi nimi neprebiehala nejaká komunikácia. Na oddelenie právne neprišla požiadavka 
o vymáhanie. Pri sumarizovaní stavu nájomných zmlúv, ktoré robil JUDr. Prievozník, PhD., 
boli zistené nezrovnalosti v prílohách. Nebol presne identifikovaný hnuteľný a nehnuteľný 
majetok, ktorý mal byť v prílohách týchto zmlúv, resp. sa prílohy nenašli. Našli sa len 
v dokumentácii na odbore majetku a investícií. Možno keby sa dlžné sumy vymáhali predtým, 
tak by to bolo v poriadku. PSK pristúpil na stratégiu žalovania o neplatnosti zmlúv s tým, že 3. 
žaloba bola o vydanie bezdôvodného obohatenia. Všetko zostáva na súdnom konaní. Nevie 
dopredu určiť rozhodnutie súdu, do akej miery bude PSK úspešný resp. neúspešný. Poslanec 
Hrabčák podporuje mimosúdne vyrovnanie tohto právneho záväzku, ale každá zmluva má 
predsa náležitosti o možnosti ukončenia zmluvy. V tejto zmluve musí byť uvedené, že ak 
nastane skutočnosť neplatenia nájomného, tak zakladá predpoklad ukončenia zmluvy. JUDr. 
Madzinová dodala, že toto nebolo zo strany PSK vykonané. Poslanec Hrabčák pokračoval, 
že tu nastalo veľké pochybenie a teraz PSK ťahá za kratší koniec. Nárokovať si na takéto 
neplatenie môže 2 roky dozadu. Považuje to za veľkú chybu niekoho na úrade v minulosti. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo  Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s 16 ods. 1 písm. l) 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja                                                         
s c h v a ľ u j e      uzavretie Dohody o urovnaní medzi  
Prešovským samosprávnym krajom a Pasienkovou spoločnosťou Borov, s. r. o., so sídlom: 
Andyho Warhola 195/28, 068 01 Medzilaborce, IČO: 36 487 571,  
za podmienky, že Pasienková spoločnosť Borov, s. r. o., uhradí Prešovskému samosprávnemu 
kraju z titulu urovnania sumu 50 000,- eur (slovom päťdesiattisíc eur). 
Hlasovanie:                 za: 41    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 18F – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou 
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: JUDr. 
Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na 
schválenie OVS na predaj bytu v Bijacovciach. Jeden byt už zastupiteľstvo schvaľovalo. Predal 
sa v OVS za cenu znaleckého posudku a to asi za 14 000 eur. Predmetný byt je posledným 
v bytovom dome, v ktorom sú všetky byty vo vlastníctve fyzických osôb. Keďže PSK tam 
vlastní tento jeden byt, musí prispievať na fond údržby opráv. Byt sa nevyužíva, je prázdny. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A. k o n š t a t u j e,  
            že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
B.1 prevod nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Bijacovce 1, 053 06 

Bijacovce, IČO: 50 481 495  
byt č. 6, vchod 1, druhé poschodie: 
k. ú. Bijacovce, zapísaný na LV č. 409, súpisné číslo 193, druh stavby – bytový dom na 
pozemku registra CKN, parcelné číslo 277, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1199 
m2  
podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky 
podiel k pozemku – 495/4558 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 

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

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

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1  tohto uznesenia. 
 2.  Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č.  
                 82/2017 zo dňa 25. 03. 2017 vyhotoveným znalcom Ing. Petrom Turekom, v zmysle  
                 vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení  
                 neskorších   predpisov, predstavuje 14.300,00 €. 

3.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ 
trvá: 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom, t. j. 14.300,00 €,  
b) doplatok kúpnej ceny jednorazovo vystavením faktúry zo strany vyhlasovateľa, 
c) lehota splatnosti do 30 dní odo dňa vystavenia faktúry vyhlasovateľom,    
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d) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v lehote podľa písm. c) vrátane úhrady 
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, (nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, správneho poplatku za 
podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností), 
e) súhlas s podaním návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 
až po zaplatení celej kúpnej ceny podľa písm. b) a c) a ostatných nákladov podľa 
písm. d),   
f)  oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia celej kúpnej 

ceny podľa písm. b) alebo c),  alebo ostatných nákladov podľa písm. d).  
4.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 

a) Návrh je potrebné doručiť do podateľne Úradu PSK v sídle Prešovského 
samosprávneho kraja v lehote do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. v zalepenej 
obálke s výrazným označením:  

  „Obchodná verejná súťaž – Byt č. 6, k. ú. Bijacovce – neotvárať!“  
    „identifikácia navrhovateľa, obchodné meno, sídlo, IČO,  pri fyzickej osobe 

– meno, priezvisko, adresa“  
na adresu: Prešovský samosprávny kraj 

  Odbor majetku a investícií  
   Námestie mieru 2 
   080 01 Prešov 

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

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

a v elektronickej forme na CD, (text návrhu kúpnej zmluvy je zverejnený  
na stránke PSK  504 pri vyhlásení tejto o. v . s.), 

– presnú identifikáci000u navrhovateľa s písomným vyhlásením 
navrhovateľa, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, 
takto:   
 kupujúci  – fyzická osoba   

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

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

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

– súhlas s podmienkami obchodnej verejnej súťaže, 
– zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou,  
– doklad navrhovateľa, ktorý podá návrh do obchodnej verejnej súťaže  o  

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

– údaje o oprávnenej kontaktnej osobe, telefón, mobil, e-mail. 
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c)   Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým  
     navrhovateľom v lehote do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  

   d)   Vyhlasovateľ  si v súlade s  § 283  Obchodného  zákonníka  vyhradzuje  právo 
        zmeniť už uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny 
        alebo zrušenia súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli  
        vyhlásené podmienky súťaže. 
e)     V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,  
        ktorého  obsah  zodpovedá  uverejneným  podmienkam  súťaže. Navrhovatelia 
        nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži.  
f)    Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje  
       právo odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
g)    Navrhovateľ   predložením   návrhu   v obchodnej  verejnej  súťaži  súhlasí  so  
       zverejnením a sprístupnením jeho osobných údajov na účel prevodu vlastníctva. 

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

podaním návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Pavlom Sedlákom, riaditeľom 
Spojenej školy, Bijacovce 1 (tel.:  053/4182041 kl. 27, 0915776611).        

 b) Pri obhliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  
Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 19A – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:  
JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, informovala 
prítomných o budove v katastrálnom území Starý Smokovec, kde sa nachádza SOŠ hotelová, 
Horný Smokovec, v pôsobnosti PSK. Vyžaduje si už značné investície do fasády, zateplenia aj 
do sociálnych zariadení, elektriny. PSK by nerád investoval do cudzieho majetku, preto 
požiadal mesto Vysoké Tatry o odkúpenie tejto budovy. PSK bude mestu Vysoké Tatry 
prevádzať za 1 euro 2/3 podielu na združenej investícii v hodnote asi 100 000 eur. Mesto 
Vysoké Tatry je vlastníkom pozemku s poznámkou zákazu prevodu, lebo sa súdi s urbariátom, 
čo ale nebráni prevodu objektu do vlastníctva PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – Mesto Vysoké Tatry, 
Starý Smokovec 1, 062 01 Vysoké Tatry, IČO: 00326585, DIČ: 2021212743, zapísaný v k. ú. 
Starý Smokovec, LV č. 1, a to: 
stavby: 
- budova, súpisné číslo 12, postavená na pozemku registra C KN parcelné číslo 129, zastavaná 

plocha a nádvorie o výmere 1349 m2  
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za celkovú kúpnu cenu 1,00 €, ktorý zveruje do správy Strednej 
odbornej školy hotelovej, Horný Smokovec 26, Vysoké Tatry, IČO: 00893552.  
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Hlasovanie:                 za: 40    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 19B – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:  
JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh 
výkupu pozemku pod odvodňovacím kanálom v katastrálnom území Haligovce od podielových 
spoluvlastníkov – fyzických osôb. Navrhovaná cena vo výške znaleckého posudku je 3,84 €/m2. 
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. Želonka Vojtech a Alžbeta Želonková, 065 34 Haligovce, SR, v podiele 20/48 
2. Regešová Jarmila, 065 34 Haligovce, SR, v podiele 36/288 
4. Talár Ján (zomrel), v správe Slovenského pozemkového fondu,  Búdková 36,  

817 15 Bratislava, IČO: 17 335 345, v podiele 4/48 
12.  Habiňák Ján, v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 Bratislava,  
       IČO: 17 335 345, v podiele 12/96 
13.  Habiňák Andrej (6), v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdková 36, 817 15 
       Bratislava, IČO: 17 335 345, v podiele 12/96 
20.  Habiňáková Mária, 065 34 Haligovce, SR, v podiele 1/48 
21.  Lipnická Anna, Ing., Stará Ľubovňa, 064 01, SR, v podiele 1/48 
22.  Jendrejčák Jozef, 065 34 Haligovce, SR, v podiele 1/48 
23.  Dzubriaková Alžbeta, Stará Ľubovňa, 064 01, SR, v podiele 1/48 
25.  Jendrejčák Ján, Bystré, 094 34, SR, v podiele 1/48 
26.  Jendrejčák Michal, Ing., 065 34 Haligovce, SR, v podiele 1/48 
14.  Slovenský pozemkový fond, Búdková cesta 36, Bratislava, IČO: 17335345, PSČ: 811 04,  
       SR, ktorý koná ako správca k vlastníkovi pod por. č. 4, 12, 13 
vedeného na LV 1641, k. ú. Haligovce, obec Haligovce, okres Stará Ľubovňa, a to: 
- parcela registra C KN parcelné číslo 1135, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 106 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 407,04 € (pri cene 3,84 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 19C – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:  
JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, dala do pozornosti 
nevysporiadaný areál strediska SÚC PSK v Hanušovciach nad Topľou, preto navrhuje schváliť 
výkup pozemkov od fyzických osôb pri cene 1,94 €/m2 pre 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 z podielového vlastníctva predávajúcich:  
1. Viera Čebrová, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občan SR, v podiele 1/3 
2. Viera Babenská, 094 31 Hanušovce nad Topľou, občan SR, v podiele 2/3 
vedeného na LV č. 287, k. ú. Ďurďoš, obec Ďurďoš, okres Vranov nad Topľou, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 181/8, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

2443 m2,  
vytvorená z pôvodnej parcely registra E KN, parcelné číslo 96/3, orná pôda o výmere 10512 m2, 
geometrickým plánom č. 46/2021 zo dňa 18.05.2021 vyhotoveným Ing. Marián Urban – GEODET, 
Hlavná 101/101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 46932585, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom dňa 20.05.2021 pod číslom G1-303/2021, 
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 4.739,42 € (pri cene 
1,94 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 41    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19D – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:  
JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedla, že 
v súvislosti s realizáciou stavby „Preložka cesty III/3146 juhovýchodný obchvat mesta Stará 
Ľubovňa“ bolo potrebné vykonať preložku STL1 plynovodu. Vlastník, ktorý má na pozemku 
tento plynovod preložený, súhlasí s predajom len pri cene 30 €/m2. Stavba je zrealizovaná a 
PSK potrebuje kvôli kolaudačnému konaniu tento pozemok vysporiadať. 
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: 
Bc. Daniela Vargová, 064 01 Stará Ľubovňa, občan SR, spoluvlastnícky podiel 1/1, 
vedeného na LV č. 8365,  k. ú. Stará Ľubovňa, obec Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa, a to: 
- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 7977/2, orná pôda o výmere 106 m2, 
odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 7977, orná pôda o výmere 930 m2, 
geometrickým plánom č. 92/2021 zo dňa 15.07.2021 vyhotoveným Geodat Real, s. r. o., 064 
01 Stará Ľubovňa, IČO: 46644563, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, 
katastrálnym odborom dňa 21.07.2021 pod číslom G1-480/2021, 
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 správcovi – Správa a údržba 
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 
cenu dohodou, čo predstavuje kúpnu cenu 3180,00 € (pri cene 30 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 19E – Majetkový prevod nehnuteľného majetku – kúpa:  
JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, pripomenula, že 
Zastupiteľstvo PSK schválilo uzavretie zmluvy o budúcej kúpnej zmluve s p. Antalovou pre 
realizáciu investičného zámeru Strednej športovej školy v Poprade. Vzhľadom na to, že je 
možné tento pozemok vykúpiť aj ihneď a podobne to bude aj v prípade Ing. Rexu, sú ochotní 
to predať aj skôr, predkladá zastupiteľstvu na schválenie kúpu pozemku od p. Antalovej za ňou 
navrhovanú cenu 60 €/m2. Na októbrové zasadnutie plánuje predložiť návrh na výkup 
pozemkov od Ing. Rexu. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e  
uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva 
predávajúceho – Gabriela Antalová, 056 01  Gelnica, zapísaného na LV č. 1250 v  k. ú. Poprad, 
a to: 
pozemku: 
- parcela KN-E  č. 3075, ostatná plocha o výmere 1268 m2 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 
do výlučného vlastníctva budúceho kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 
2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 76.080 € (pri cene 60 €/m2). 
Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 19F – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
719/2021 zo dňa 3. 5. 2021: JUDr. Budziňáková, vedúca odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predstavila návrh na doplnenie predmetného uznesenia, ktorým 
vlastne začali ako keby práce na investičnej príprave sídla Strednej športovej školy v Poprade. 
Prebehlo viacero rokovaní za účasti riaditeľa školy, poslancov okresu Poprad, odborných 
skupín, projektantov, technikov, investičných referentov a hľadalo sa technické riešenie 
dostavania celého areálu. Následne sa pristúpilo k rokovaniu o podmienkach zmluvy a vtedy 
v rámci rokovaní so spoločnosťou Keraming, a. s., vysvitlo, že neuvažoval o tom, že 
k schváleniu ostrého predaja bude potrebné ešte jedno uznesenie zastupiteľstva. Momentálne 
sa nedalo pripraviť schválenie ostrej kúpnej zmluvy, pretože stavby sú rozostavané a sú 
zapísané v katastri ako rozostavané. Keď budú dostavané, Keraming, a. s., ich má skolaudovať, 
vybaviť im nové súpisné čísla, zapísať ich do katastra a koncom budúceho roka by mal byť  
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zastupiteľstvu predložený ešte návrh na schválenie uzavretia ostrej kúpnej zmluvy s presným 
vymenovaním súpisných čísel a možným prečíslovaním parciel. To trochu zarazilo Keraming, 
a. s., aj financujúcu banku, pretože požiadali o nejaký spôsob zabezpečenia záväzku PSK, že 
skutočne uzavrie ostrú kúpnu zmluvu. Môže to byť na konci budúceho roka alebo na prelome 
rokov, keďže do toho vkladajú svoje financie a stavajú podľa potrieb PSK a strednej športovej 
školy. Záväzky sa zvyknú zabezpečovať a záväzok, ktorý nie je zabezpečený v zmluve, ako 
keby nebol. Spôsob zabezpečenia sa hľadal pomerne dlho. Nedá sa uplatniť záložné právo, lebo 
PSK nie je vlastníkom týchto nehnuteľností. Keraming, a. s., navrhol zmluvnú pokutu a 
následne sa hľadal konsenzus jej výšky. Pre Keraming, a. s., je logická výška pokuty od 
momentu podpisu zmluvy o budúcej zmluve podpísanej po tomto zasadnutí zastupiteľstva, teda 
vo výške, ktorú preinvestujú od tohto momentu do kolaudácie stavieb. Týmto spôsobom je 
navrhnuté doplnenie uznesenia. 
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, so zákonom NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších 
územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK platnom znení  
d o p ĺ ň a   
uznesenie z 27. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 719/2021 zo dňa 3. 5. 2021 k majetkovému 
prevodu nehnuteľného majetku – kúpa nasledovne: 
Obsahom Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve medzi Keraming, a. s., ako Budúcim predávajúcim 
a Prešovským samosprávnym krajom bude zabezpečenie záväzku Prešovského 
samosprávneho kraja na uzavretie Kúpnej zmluvy zmluvnou pokutou vo výške skutočne 
preinvestovaných nákladov na predmet budúceho predaja po uzavretí tejto zmluvy.  
Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Menovanie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart 
regiónu PSK: Predseda PSK Majerský informoval prítomných o novom výberovom 
konaní na funkciu riaditeľa Energetickej Agentúry Smart regiónu PSK konanom dňa 5. 8. 2021. 
Členmi výberovej komisie boli JUDr. Budziňáková, MBA, MUDr. Mihaľ, Mgr. Wzoš, M. 
Sorgerová, jej predsedom bol PaedDr. Benko, MBA. Na základe výsledkov výberového 
konania výberová komisia odporúča predsedovi PSK predložiť Zastupiteľstvu PSK návrh na 
vymenovanie úspešného uchádzača Ing. M. Štefanca, PhD., EUR ING, do funkcie riaditeľa 
Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK na funkčné obdobie 5 rokov. Jeho životopis hovorí 
o prednostiach v oblasti, ktorej sa bude venovať za PSK. 
Diskusia:  
Poslanec Hrabčák poznamenal, že materiál je fajn a verí aj výberovej komisii. Požiadal 
o možnosť vystúpenia úspešného uchádzača a jeho prezentáciu vzhľadom na korektnosť voči 
poslancom PSK. Ing. Štefanco, PhD., EUR ING, chce v krátkosti prezentovať koncepciu 
a spôsob smerovania agentúry, ak ho teda zastupiteľstvo schváli do funkcie riaditeľa. Hlavnú 
možnosť vidí v nadväznosti na nové programové obdobie EŠIF pomerne s veľkým balíkom 
peňazí, prostredníctvom ktorého je možnosť zrekonštruovať objekty v gescii PSK, keďže ide 
o výzvy už otvorené resp. pripravované. Prípravou kvalitných žiadostí a následne prípravou 
kvalitnej projektovej dokumentácie, energetických posudkov bude možné dostať tieto 
prostriedky do regiónu a zrekonštruovať materské školy, základné školy a ostatné verejné 
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budovy v pôsobnosti PSK. Veľmi rád zodpovie prípadné otázky poslancov. Poslanec Hrabčák 
sa teší na stretnutie v praxi. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo  Prešovského  samosprávneho  kraja  v súlade  s  § 11  ods. 2  písm.  h) 
zákona  NR  SR č.  302/2001  Z. z.  o samospráve  vyšších  územných  celkov  (zákon  o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov      v y m e n ú v a 
do funkcie riaditeľa Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK  
Ing. Martina Štefanca, PhD., EUR ING, dňom 1. septembra 2021 
na funkčné obdobie 5 rokov. 
Hlasovanie:                 za: 43    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský poprial Ing. Štefancovi, PhD., EUR ING, veľa úspechov v novej 
práci. 
 
 

K bodu 21 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
5/2018 zo dňa 29. 1. 2018: Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu návrh 
na zánik funkcie člena - neposlanca komisie zdravotníctva MUDr. A. Havrillu, bývalého 
poslanca PSK, ktorý nedávno zomrel. Z tohto dôvodu predkladá návrh, aby do funkcie člena – 
neposlanca komisie zdravotníctva bol zvolený Mgr. Jozef Guliga dňom 1. 9. 2021. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 20 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
zánik funkcie člena – neposlanca komisie zdravotníctva MUDr. Andreja Havrillu 
B/ v o l í 
do funkcie člena – neposlanca komisie zdravotníctva 
Mgr. Jozefa Guligu dňom 1. septembra 2021. 
Hlasovanie:                 za: 39    proti: 0     zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 22 – Návrh na zmenu člena Správnej rady Nadácie PSK 
pre podporu rodiny: Predseda PSK Majerský predkladá zastupiteľstvu návrh na 
zmenu člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny vzhľadom na zánik členstva PhDr. 
Kičuru. Na uvoľnené miesto člena správnej rady je navrhnutý Ing. Adrián Kaliňák, poslanec 
PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 34/2002 
Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 
a Nadačnej listiny Nadácie PSK pre podporu rodiny  
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
zánik členstva PhDr. Jozefa Kičuru v Správnej rade Nadácie PSK pre podporu rodiny na 
základe čl. VIII bod 1. a bod 7. písm. d. Nadačnej listiny Nadácie PSK pre podporu rodiny 
B/ n a v r h u j e  
na uvoľnené miesto člena Správnej rady Nadácie PSK pre podporu rodiny 



43 
 

Ing. Adriána Kaliňáka. 
Hlasovanie:                 za: 38    proti: 0     zdržal sa: 1  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 23 – Schválenie výdavkov na spolufinancovanie žiadostí 
o dotáciu v pôsobnosti MPSVaR SR pre zariadenia sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Ing. Slaninka, vedúci odboru 
sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK, uviedol, že 9 zariadení sociálnych služieb  v pôsobnosti 
PSK sa uchádza o podporu spolufinancovania projektov, na ktoré dostali dotáciu z Ministerstva 
práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Celková výška spolufinancovania predstavuje čiastku 
29 266,16 eur. Obsahom materiálu je prehľad žiadostí jednotlivých zariadení s účelom 
poskytnutej dotácie. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR 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  
spolufinancovanie výdavkov 9 žiadostí o dotáciu na rok 2021 v pôsobnosti MPSVaR SR 
pre zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v celkovej výške 
29 266,16 eur: 

Kapitálové výdavky 

P. 
č. 

Názov zariadenia Účel Spolufinancovanie 

1 Domov pre seniorov 

Elektrická sprchovacia hygienická 
stolička – 1 ks 
Vakový zdvihák - 2 ks 

2 074,80 eur 

2 CSS Dúhový sen Stoličkový výťah 2 ks 1 278,00 eur 

Spolu kapitálové výdavky  3 352,80 eur 

  
 
   

Bežné výdavky 

 

Názov zariadenia Účel Spolufinancovanie 

3 ZSS Jasoň 
Protišmyková PVC podlahová krytina 
na schodisko 4 200,00 eur 

4 ZSS AKTIG 

Polohovateľné kardiacke kreslo - 5 ks 
Šatníková úložná skriňa - 6 ks 

3 744,80 eur 

5 DSS sv. Jána z Boha 

Nábytok (skrine, stolíky, postele, 
matrace) 9 636,00 eur 

6 DSS v Stropkove 

Elektrické polohovateľné postele  
s antidekubitným matracom, hrazdou 
a hrazdičkou - 10 ks 2 000,00 eur 

7 Domov v Poloninách 

Šatníková skriňa - 23 ks 
Notebook - 2 ks 3 810,00 eur 
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8 CSS "Slnečný dom" 

Polohovacie kreslo - 3 ks  
Relaxačné kreslo - 2 ks 457,00 eur 

9 
CSS Domov pod 
Tatrami 

Elektrická polohovateľná posteľ  
s príslušenstvom - 10 ks  
Toaletné kreslo - 10 ks 2 065,56 eur 

Spolu bežné výdavky  25 913,36 eur 

Výdavky celkom  29 266,16 eur 

 
Hlasovanie:                 za: 43    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 24 – Informatívna správa o stanoviskách nemocníc 
dotknutých pripravovanou optimalizáciou siete  nemocníc v rámci 
PSK: Mgr. Sabolová, MPH, poverená vedením odboru zdravotníctva Úradu PSK, 
predkladá zastupiteľstvu informatívnu správu o stanoviskách nemocníc dotknutých 
pripravovanou reformou. Materiál kompletne pripravil a spracoval bývalý vedúci odboru 
zdravotníctva MUDr. Tekáč, MPH. Ministerstvo zdravotníctva SR koncom mája tohto roka 
predstavilo návrh reformy týkajúcej sa optimalizácie siete nemocníc. Výsledkom reformy má 
byť redukcia počtu akútnych lôžok a transformácia nemocníc. Táto reforma významne 
ovplyvní fungovanie viacerých nemocníc v rámci PSK. Zastupiteľstvo PSK na júnovom 
zasadnutí  prijalo uznesenie o vyjadrení nesúhlasu s pripravovanou reformou hlavne z hľadiska 
nežiaduceho dopadu na geografickú, časovú a sociálnu dostupnosť akútnej zdravotnej 
starostlivosti pre občanov PSK. Uznesenie bolo odoslané MZ SR, ktoré dňa 19. 7. 2021 
požiadalo PSK o vyjadrenie konkrétneho a špecifického odôvodnenia nesúhlasu 
s pripravovanou reformou. Následne odbor zdravotníctva požiadal dotknuté nemocnice 
o vyjadrenie pripomienok a námietok k avízovanej reforme, ktoré sú obsahom predloženého 
materiálu. 
Diskusia:  
Poslanec Makatúra sa spýtal, v mene poslancov za okres Vranov nad Topľou, prečo v rámci 
stanovísk k pripravovanej reforme optimalizácie nemocníc nebola oslovená aj Nemocnica vo 
Vranove nad Topľou - Svet zdravia, a. s., popri regionálnych nemocniciach PSK v Snine, 
Svidníku, Levoči, Kežmarku, ktoré mali možnosť predložiť špecifické a konkrétne 
zdôvodnenia nesúhlasu k prezentovanej reforme ministerstva zdravotníctva dňa 26. 5. 2021. 
Poslanci okresu Vranov nad Topľou si nevedia predstaviť, aby v tejto nemocnici niekto 
znižoval akútne lôžka. PSK túto nemocnicu preberal v rokoch 2003 – 2004 s dlhom 185 mil. 
Sk. V rámci reformy zariadenia a výbavy bola v predošlých rokoch až doteraz vždy 
nemocnicou II. typu, teda regionálnou nemocnicou. Poukázal na mieru nezamestnanosti 
v okrese Vranov nad Topľou 17,23 % a tretí najväčší okres PSK v počte obyvateľov (86 000). 
Poslanci za okres Vranov nad Topľou sa nevedia vyjadriť k tomu, prečo aj Nemocnica vo 
Vranove nad Topľou nebola oslovená. Mgr. Sabolová, MPH, nevie na túto otázku priamo 
odpovedať, keďže materiál pripravoval bývalý vedúci odboru zdravotníctva MUDr. Tekáč, 
MPH. Podpredseda PSK Jakubov jej práve oznámil, že boli oslovené všetky nemocnice, 
ktorých sa reforma týka a nie všetky nemocnice reagovali. Podľa slov poslanca Ragana by 
bolo dobré do predloženého uznesenia zapracovať aj Vranov nad Topľou napriek tomu, že 
možno došlo k nejakému nedorozumeniu, kvôli ktorému nie sú predložené pripomienky 
Nemocnice vo Vranove nad Topľou. Riaditeľ nemocnice mu poslal správu, že v týchto 
rokovaniach nemocnicu zastrešuje Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá predložila 130 
pripomienok za celé Slovensko. Sú tam aj pripomienky týkajúce sa nášho kraja aj vranovskej 
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nemocnice. Možno by bolo dobré si z úrovne PSK vyžiadať tieto pripomienky, aby boli 
podkladom pre ďalšie rokovania. Podpredseda PSK Jakubov má telefonickú informáciu od 
bývalého vedúceho  odboru zdravotníctva MUDr. Tekáča, MPH, že oslovil všetky nemocnice 
v rámci PSK, ale nie všetky reagovali. Možno práve preto vranovská nemocnica prezentovala 
svoje stanovisko prostredníctvom Asociácie nemocníc Slovenska. Nemocnica vo Vranove nad 
Topľou spolu s nemocnicami v Humennom a Svidníku patria pod konzorcium Svet zdravia, a. 
s. a možno sa vranovská nemocnica spolieha na existenciu spoločného vyhlásenia. Má 
vyjadrenie Sveta zdravia, a. s. Môže ho prečítať, keď sa prihlási do diskusie. Poslanec Vook 
upozornil predkladateľku materiálu, že v rámci svidníckej nemocnice je uvedené, že nie je 14 
%, čo nie je pravda. Buď bude uvedené, že nie je pre 86 %, alebo bude uvedené, že je pre 14 
%, pretože je to obrovský rozdiel. Podpredseda PSK Jakubov potvrdil informáciu, ktorá teraz 
zaznela. Telefonicky rozprával s riaditeľom svidníckej nemocnice, ktorý ho upozornil na túto 
nepresnosť a že je to presne naopak. 84 % za okres Svidník nemá dostupnú starostlivosť v rámci 
časovej dostupnosti 30 minút. V okrese Stropkov je to správny údaj, 100 % by nemalo dostupnú 
zdravotnú starostlivosť do 30 minút v regionálnej nemocnici. Poslankyňa Sirková 
pripomenula zaslané uznesenie Zastupiteľstva PSK na MZ SR, ktoré vyzvalo PSK 
o zdôvodnenie prijatia tohto uznesenia. Odbor zdravotníctva požiadal nemocnice o stanoviská, 
tie ich zaslali a čo bude ďalej. Mgr. Sabolová, MPH, odpovedala, že ďalej budú tieto 
stanoviská nemocníc zaslané MZ SR. Poslankyňa Sirková dodala, že predkladateľka materiálu 
dnes informuje poslancov o zaslaných stanoviskách nemocníc. Je to informatívna správa pre 
zastupiteľstvo. Ale čo z toho vyplýva pre zástupcov PSK a MZ SR? Je dobré, že v správe sa 
požaduje, aby všetky nemocnice mali regionálny charakter. Je to logické, lebo nemožno brať  
do úvahy len počet obyvateľov. MZ SR by malo hlavne dozerať na dostupnosť, ktorú určilo 
a do koľkých minút má byť zabezpečená lekárska starostlivosť. To je najdôležitejšie, nie počet 
obyvateľov, ktorý spĺňa máloktorá nemocnica. Obáva sa, že nemocnice, ktoré nie sú v systéme 
ako napr. Svet zdravia a pod. a 100 %-ným vlastníkom je mesto ako napr. v okrese Snina, 
nemajú nijakú šancu. Ak PSK zašle stanoviská nemocníc, či to bude vôbec nejaký relevantný 
doklad pre MZ SR. Každá jedna z nemocníc už určite dávno zaslala svoje stanovisko na MZ 
SR o tom, prečo žiadajú o udržanie regionálnych nemocníc. Poslancovi Vookovi v rámci 
svidníckej nemocnice chýbajú ešte Medzilaborce. Nemocnica vo Svidníku zastrešuje aj 
polovicu Medzilaboriec. Už teraz mu pripadajú úplne mimo limitov. Ak by bolo už po reforme, 
na mape by zostalo biele miesto po tomto meste. Teraz hovorí o Medzilaborciach, predtým 
rozprával o oprave na 86 %. Podpredseda PSK Jakubov odpovedal na otázku poslankyne 
Sirkovej. V prvej polovici júla prebehli separátne rokovania s jednotlivými krajmi za účasti 
vedúcich odborov zdravotníctva a riaditeľov jednotlivých nemocníc. Táto debata vzišla zdola. 
Keďže aj poslanci PSK na poslednom zasadnutí vyjadrili nesúhlas a snahu o rokovanie s MZ 
SR, tak sa to udialo plošne na celom Slovensku. Prebehla debata s tímom, ktorý okolo ministra 
realizuje tento projekt a tieto stanoviská a materiály nemocníc tam boli predložené. Pre 
zastupiteľstvo je tento materiál informatívny z toho dôvodu, že PSK inicioval istý proces, aby 
boli poslanci z regiónov informovaní o stanoviskách nemocníc a o stanovisku zastupiteľstva, 
ktoré zaujme dnešným hlasovaním určitý postoj. Predseda PSK Majerský predniesol návrh 
na uznesenie s doplnením Vranova nad Topľou v časti B. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 v spojení 
s § 7 ods. 10 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
A.   b e r i e   n a   v e d o m i e  

   informatívnu správu o stanoviskách nemocníc dotknutých pripravovanou 
   optimalizáciou siete nemocníc v rámci PSK 

B.    ž i a d a 
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Ministerstvo zdravotníctva SR posúdiť parameter geografickej dostupnosti na regionálnom 
princípe, aby v rámci optimalizácie siete nemocníc boli ústavné zdravotnícke zariadenia vo 
Svidníku, Snine, Levoči, Kežmarku a Vranove nad Topľou zaradené do siete ako regionálne 
nemocnice. 
Hlasovanie:                 za: 43    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
K bodu 25A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
498/2020 zo dňa 22. 6. 2020: PaedDr. Slivková, PhD., vedúca odboru 
strategického rozvoja Úradu PSK, uviedla, že dôvodom zmeny predmetného uznesenia je 
zmena pripravovaného národného projektu Budovanie kapacít pre oblasť participatívnej tvorby 
verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej územnej samosprávy. Pôvodný text zámeru 
a výzvy národného projektu bol zameraný na oblasť marginalizovaných rómskych komunít. Na 
základe inštrukcií Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti ako 
hlavného partnera projektu je obsah transformovaný, modifikovaný a presmerovaný na 
participatívne riešenie verejných politík. Projekt si kladie za cieľ aplikovať princípy otvoreného 
vládnutia v činnosti jednotlivých útvarov Úradu PSK. Ide o alokovanie 3 pracovných miest, 
ktoré by boli využité práve pre činnosť technického sekretariátu Rady partnerstva a pre nové 
programové obdobie. 
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    m e n í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 498/2020 zo dňa 22. 6. 2020 k pilotnej schéme Budovanie 
kapacít pre oblasť participatívnej tvorby verejných politík v prostredí VÚC/regionálnej 
územnej samosprávy nasledovne: 
vypúšťa bod A.3. v znení: 
A.3. memorandum o spolupráci (v zmysle prílohy č. 2 k materiálu) 
Ostatné časti tohto uznesenia ostávajú nezmenené. 
Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 25B – Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 644/2021 zo dňa 15. 2. 2021 
k predfinancovaniu a spolufinancovaniu projektu Carpathian Star 
Way – Karpatská hviezdna dráha pre prijímateľa Vihorlatská 
hvezdáreň v Humennom v rámci Programu ENI Cros-border 
Cooperation Programme 2014 – 2020, Hungary – Slovakia – 
Romania – Ukraine: Mgr. Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, 
pripomenula, že vo februári schválilo zastupiteľstvo projekt pre Vihorlatskú hvezdáreň 
v Humennom s celkovým rozpočtom 353 910 eur. Ide o zmenu a doplnenie uznesenia na 
zabezpečenie financovania nadlimitných výdavkov vo výške 3 000 eur na stavebný dozor. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  
zmenu a doplnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 644/2021 zo dňa 25. 2. 2021 nasledovne: 
dopĺňa sa pôvodný text: 
A.5 zabezpečenie financovania nadlimitných výdavkov vo výške 3 000 eur na činnosť 
stavebného dozoru zo zdrojov PSK.  
Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 25C – Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 
711/2021, 712/2021, 713/2021, 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021: Ing. Galajda, 
vedúci odboru dopravy Úradu PSK, predkladá návrh na zmenu predmetných uznesení 
týkajúci sa úpravy predpokladaného rozpočtového nákladu a výšky 5 %-ného 
spolufinancovania jednotlivých projektov za PSK. Hlavným dôvodom zmeny rozpočtových 
nákladov je zvyšovanie cien stavebných materiálov na úrovni 3 % - 5 %. Taktiež dôjde aj 
k zmene technického riešenia doplnením oceľových sietí s pokládkou mikrokoberca v hrúbke 
20 mm na ploche 50 000 m2 – 75 000 m2. Jednotková cena určená projektantom je 22,92 eur 
s DPH. Do projektov boli doplnené aj 4 odpočívadla a spevnené plochy v celkovej hodnote cca 
800 000 eur s DPH.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Spoločné hlasovanie o 4 návrhoch na uznesenie: 
1) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
m  e  n  í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 711/2021 zo dňa 3. 5. 2021 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1. a výškou 5 %-ného spolufinancovania projektu v bode 3.  
nasledovne:  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina – križovatka s cestou 
II/538“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 100 000,00 eur, ktorého ciele sú 
v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 355 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
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2) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
m  e  n  í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 712/2021 zo dňa 3. 5. 2021 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1. a výškou 5 %-ného spolufinancovania projektu v bode 3.  
nasledovne:  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, križovatka s cestou II/538 – 
Batizovský potok“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 8 100 000,00 eur, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 405 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

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

 
3) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
m  e  n  í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 713/2021 zo dňa 3. 5. 2021 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1. a výškou 5 %-ného spolufinancovania projektu v bode 3.  
nasledovne:  
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Batizovský potok – Starý 
Smokovec“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 700 000,00 eur, ktorého 
ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 285 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
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4) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
m  e  n  í  
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 714/2021 zo dňa 3. 5. 2021 úpravou predpokladaného 
rozpočtového nákladu v bode 1. a výškou 5 %-ného spolufinancovania projektu v bode 3.  
nasledovne: 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537, Starý Smokovec – Tatranské 
Matliare“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 7 400 000,00 eur, ktorého ciele 
sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho 
a sociálneho rozvoja PSK 

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

projektu vo výške max. 370 000,00 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

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

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

 
Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
4 návrhy na uznesenie boli schválené.  
 
 

K bodu 25D – Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 
708/2021 zo dňa 3. 5. 2021: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia 
Úradu PSK, predstavil zmenu predmetného uznesenia v osobe žiadateľa a v názve v prílohe č. 
2 v programe 2 Kultúra – okres Prešov, v poradovom čísle 29. Vypúšťa sa pôvodný názov 
„Gréckokatolícka teologická fakulta“ a názov projektu „Sacrum a príroda. Integrálna 
ekológia/Medzinárodná vedecká konferencia“. Nahrádza sa novým názvom „Prešovská 
univerzita v Prešove“ s novým názvom projektu „Sacrum a príroda. Integrálna ekológia“. 
Ostatné časti uznesenia ostávajú nezmenené. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou Mikroprogram 
PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2021     m e n í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 zo dňa 3. 5. 2021 nasledovne: 
vypúšťa sa pôvodný text: 

v prílohe č. 2 Program 2 „KULTÚRA“ okres Prešov, poradové číslo 29, v časti žiadateľ v znení 
„Gréckokatolícka teologická fakulta“ a názov projektu v znení „Sacrum a príroda. Integrálna 
ekológia/Medzinárodná vedecká konferencia“ 
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a nahrádza sa novým textom: 
v prílohe č. 2 Program 2 „KULTÚRA“ okres Prešov, poradové číslo 29, v časti žiadateľ v znení 
„Prešovská univerzita v Prešove“ a názov projektu v znení „Sacrum a príroda. Integrálna 
ekológia“. 
Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 
Príloha tohto uznesenia: 
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K bodu 26 – Rôzne: 
Predloženie žiadosti o NFP s názvom „Rozvoj governance a úrovne 
informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ na 
Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP: Ing. Terpák, vedúci 
oddelenia informačných systémov Úradu PSK, uviedol, že PSK má povinnosť udržať určitý 
stupeň kybernetickej bezpečnosti. Je zároveň poskytovateľom tzv. služieb, čiže musí 
dodržiavať zákonné opatrenia zákonov NR SR č. 69/2018 Z. z. a 95/2019 Z. z. o kybernetickej 
bezpečnosti. V najbližšom období musí pre viesť audit kybernetickej bezpečnosti pozostávajúci 
z rozdielovej analýzy, samotných nápravných opatrení a samotného auditu. Túto zákonnú 
povinnosť má možnosť PSK prefinancovať cez tento operačný program. Maximálna výška 
príspevku je 150 000 eur. PSK potrebuje prispieť 5 %-nou spoluúčasťou v sume 7 500 eur. 
Komisia finančná tento materiál schválila dňa 24. 8. 2021 hlasovaním per rollam. 
Poslanec Hrabčák doplnil, že aktuálne žijeme v kybernetickej dobe, kedy veľké technologické 
spoločnosti podliehajú a podľahli rôznym kybernetickým útokom. Potom je to všetko spojené 
s vydieraním. Je rád, že aj PSK pristúpi maximálne zodpovedne k ochrane dát a nepodľahne 
útokom a vydieraniu nejakej nebezpečnej skupiny.   
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja      s c h v a ľ u j e 

a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Rozvoj governance 
a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore VS“ 
na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu  Integrovaná infraštruktúra v rámci 
výzvy č. OPII-2021/7/16-DOP v maximálnej výške oprávnených výdavkov v sume 
150000,- eur. 

b) realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 
s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci. 

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v sume 7500,- eur.   

d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 150000,-eur z rozpočtu Prešovského 
samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 
2021 - 2023.   

Hlasovanie:                 za: 41    proti: 0     zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
Predseda PSK Majerský dal do pozornosti Cenu PSK. Za rok 2020 zastupiteľstvo schválilo 
nominácie v októbri 2020. Návrhy na ocenenie za rok 2021 je potrebné predložiť do 30. 9. 
2021. Koncom tohto roka, ak to umožnia pandemické opatrenia, by boli v DJZ v Prešove 
ocenené osobnosti za uplynulé 2 roky. Bolo to ťažké obdobie, ale treba pozerať na ľudí, ktorí 
vyvinuli veľkú snahu a úsilie o rozvoj svojho okolia, kraja a možno pomohli tým, ktorí to 
potrebovali. 
 
Poslanec Vook poukázal na deň 6. 10., kedy je 77. výročie Karpatsko-duklianskej operácie. 
Možno by sa mohol nájsť nejaký finančný tok na obnovu pamätníkov, konkrétne pamätníka na 
Dukle vo Vyšnom Komárniku a Pamätníka sovietskej armády vo Svidníku. Pripravil aj návrh 
na uznesenie. Verí, že ho zastupiteľstvo podporí. V spolupráci s ministerstvom obrany by PSK 
určite vedel skrášliť tieto pamätníky, lebo región pod Duklou navštevuje čoraz viac turistov 
a tieto pamätníky si to istotne zaslúžia. Predniesol návrh na uznesenie v nasledovnom znení: 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja A) schvaľuje alokovanie finančných zdrojov 
v návrhu rozpočtu PSK pre rok 2022, ktorý bude schvaľovať v decembri 2021. Ide o pamätné 
miesta pamätník na Dukle – Vyšný Komárnik, Pamätník sovietskej armády – Svidník; B) ukladá 
riaditeľovi Úradu PSK iniciovať rokovanie s Ministerstvom obrany SR za účelom obnovy týchto 
pamätníkov.  Predseda PSK Majerský je trochu zaskočený, lebo tento návrh neprerokovala 
komisia finančná a neprebehol zaužívaný postup pri schvaľovaní takýchto vecí. Rokovania by 
mali byť predovšetkým s ministerstvom obrany, keďže pamätníky nie sú vlastníctvom PSK. 
Nebráni sa takému partnerstvu spolupráce, ale musí mať nejakú štábnu kultúru, aby sa PSK 
nedostal do problémov. Poslanec Šmilňák poznamenal, že ak by zastupiteľstvo teraz schválilo 
tento návrh, má dopad na rozpočet PSK. Finančné prostriedky neboli rozpočtované. Návrh 
neprerokovala komisia kultúry a národnostných menšín. Treba podporiť dobré veci, ale v tomto 
prípade neodporúča schválenie. Predložený návrh nebol ani bodom programu. Nikto o ňom 
nerokoval. Znamenalo by to, že každý poslanec si v bode rôzne môže čokoľvek navrhnúť 
s dopadom na rozpočet PSK. Postupoval by pekne podľa pravidiel, najprv komisie, potom 
rokovania o rozpočte tohto návrhu. Teraz odporúča nepodporiť tento návrh. Predseda PSK 
Majerský dodal, že by mala byť zachovaná štábna kultúra, ktorú bežne vyžadujú poslanci. Je 
zaskočený, lebo nebolo zvykom predkladať v bode rôzne poslanecké návrhy s dopadom na 
rozpočet PSK. Je to naozaj neštandardná vec. Poslanec Hrabčák podporuje poslanca Vooka 
a jeho návrh. Treba povedať zásadnú vec, že poslanec Vook neurčil výšku finančnej alokácie, 
čiže táto myšlienka sa môže produktívne rozvíjať aj cez komisie. Bude na to priestor, lebo práve 
v nasledujúcich týždňoch sa bude kreovať rozpočet na rok 2022. Nehovorí sa o zaťažení 
rozpočtu roka 2021 a o jeho dnešnej zmene. Treba rozvíjať túto myšlienku, lebo aj tak bude 
predmetom alokácie zdrojov, ktoré si táto obnova vyžiada, v rozpočte budúceho roka. Body 
rôzne a interpelácie nejako neokliešťujú poslancov tým, akú tému otvoria. Otvoria témy, ktoré 
považujú za potrebné pre svoj región. Predseda PSK Majerský si nevie predstaviť, že by teraz 
poslanci zo všetkých okresov predložili takéto požiadavky. Realizovanie takýchto projektov by 
bolo asi nulové. Poslanec Bieľak sa zhoduje s názorom predsedu PSK. Myšlienka a téma je 
dobrá, treba sa jej venovať, ale nie takto. Vadí mu to procesne. Nie je to dobrý spôsob a postup. 
Túto iniciatívu by dnes zobral na vedomie s uložením úloh kompetentným pracovníkom úradu, 
aby rokovali s vlastníkom pamätníkov a ďalšími subjektmi. To je ten štandardný postup 
v prípade potrebného prijatia nejakého uznesenia zastupiteľstva na podporu smerom 
k ministerstvu, iným inštitúciám, budúcemu rozpočtu. Zastupiteľstvo sa môže k tejto téme 
vrátiť na ďalšom zasadnutí, ale nemožno to takto vystreliť a schváliť hneď uznesenie, že 
zastupiteľstvo sa k niečomu zaväzuje. Zastupiteľstvo to môže zobrať na vedomie ako iniciatívu, 
bude za. Požiadal o zmenu návrhu na uznesenie, aby zastupiteľstvo zobralo iniciatívu na 
vedomie. Ak bude dôvod sa tomu venovať podrobnejšie, tak sa zastupiteľstvo k tomu vráti. 
Podľa slov poslanca Sokola je to historicky hrdá myšlienka a možno treba hľadať spôsob 
pomoci. Ale je to kompetencia štátu, konkrétne samotného ministerstva vnútra, pod ktoré patria 
hrobové miesta. Výzva zastupiteľstva tu môže vzniknúť, bude presmerovaná na ministerstvo 
vnútra. Možno by PSK vedel túto vec podporiť z Výzvy pre región, treba hľadať možné prvky 
prepojenia na históriu a  podporu. Poslanec Vook vôbec nerozprával o žiadnej sume. Je to vec 
odborníkov. Financie sa prideľujú do rôznych kútov PSK a nikto sa nezamýšľa nad tým, pre 
akého zriaďovateľa sú. Aj v jeho uznesení bolo jasne deklarované, že treba spolupracovať 
s ministerstvom obrany a nájsť priestor, aby PSK mohol byť jedným zo spolufinancovateľov 
pamätníkov na Dukle a vo Svidníku. Až dnes ho oslovili, či by bolo možné takéto niečo 
predložiť. Telefonovať všetkým poslancom, či môže a má právo predložiť takýto návrh, je 
trápne. Predložil to, čo chceli odbojári a ľudia z regiónu pod Duklou, či by dal PSK nejaké euro 
na obnovenie pamätníkov. Nič viac, nič menej.  Následne predseda PSK Majerský predniesol 
návrh na uznesenie predložený poslancom Vookom: 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja A) schvaľuje alokovanie finančných 
zdrojov v návrhu rozpočtu PSK pre rok 2022, ktorý bude schvaľovať v decembri 2021. Ide 
o pamätné miesta pamätník na Dukle – Vyšný Komárnik, Pamätník sovietskej armády – 
Svidník; B) ukladá riaditeľovi Úradu PSK iniciovať rokovanie s Ministerstvom obrany SR 
za účelom obnovy pamätníkov.   
Hlasovanie:                 za: 6    proti: 5     zdržalo sa: 27 
Návrh na uznesenie nebol schválený.  
 
 

K bodu 27 – Interpelácie poslancov: 
Prvá interpelácia poslanca Dupkalu sa týka riaditeľa Úradu PSK. Dal do pozornosti odbor 
registratúry úradu plus vybavovanie agendy jednotlivých zamestnancov úradu. Reálne túto celú 
agendu, ktorá je fakt obrovský masaker, robí jeden človek. Treba sa pokúsiť nájsť personálne 
posilnenie tohto odboru registratúry a administratívy týchto vecí, lebo naozaj je to veľa práce 
na jedného človeka. Druhá interpelácia sa týka Ing. Horvátha, riaditeľa SÚC PSK. V prvom 
rade poďakoval p. Humeníkovi a p. Karaffovi za prístup, ktorý voči nemu zvolili dnes ráno, 
keď ich požiadal o pomoc. Už dlhodobo je nevyčistený rigol popri ceste č. II/546 v majetku 
PSK, ako aj spomínaný rigol. Dikcia cestného zákona č. 135/1961 hovorí, že v rámci intravilánu 
sa samospráva stará o chodníky, údržbu atď., ale toto je odvodňovací rigol, ktorý je naozaj 
sčasti Cemjata v dĺžke cca 1 200 m a je permanentne zanesený lístím, konármi, je upchatý, 
preto vytápa odľahlejšie veci a poškodzuje cestné teleso. Pán Humeník nemá problém 
s vyčistením tohto úseku. Bude to dobré aj pre SOŠ lesnícku, ktorá sa tam nachádza, aj pre 
obyvateľov. Týka sa to naozaj VÚC, lebo je majiteľom cesty aj 4 m vľavo a 4 m vpravo. 
Zamestnanci mestského úradu mu to potvrdili. Zároveň chce z tohto miesta informovať 
predsedu PSK aj vedúcich odborov, že v priebehu niekoľkých týždňov bude iniciovať stretnutie 
vo vzťahu k riešeniu bezpečnosti ľudí žijúcich v tejto lokalite, keďže hovorí o majetku PSK, 
ale budovať chodníky majú samosprávy. Nedovolí si pýtať peniaze od VÚC na chodník v tejto 
časti. Je veľmi rád, že mu primátorka už pred pár mesiacmi džentlmensky prisľúbila túto vec 
riešiť. Teraz chce požiadať o vyčistenie rigolu a po nastavení pravidiel mestom o riešenie 
majetkových vecí dlhodobým prenájmom tejto lokality pre mesto za účelom vybudovania 
chodníka ako združenej investície.  
Mgr. Novotný, riaditeľ Úradu PSK, odpovedal na prvú interpeláciu. Úrad PSK má oddelenie 
organizačné a registratúry s 9 pracovníkmi, z toho je 8 referentov a 1 vedúca oddelenia. Nevie 
presne, o akú vec ide, lebo oddelenie nemá nejaký poddimenzovaný stav. Momentálne 1 
referentka odchádza na materskú dovolenku a na jej miesto bude vyhlásené výberové konanie. 
Nevie o skutočnosti spomínanej v interpelácii.    
 
 

K bodu 28 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 29. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za vecnosť, korektnosť, konštruktívnosť 
a spoluprácu v priebehu dnešného zasadnutia.   
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