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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 31 / 2022 
 
 

z 32. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 20. januára 2022 v Prešove 
 

 
 
              
 
              Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

    
 
   Program: 
 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
2.    Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca. 
3.    Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 
4.    Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 806/2021, 807/2021, 808/2021, 809/2021 
       zo dňa 30. 8. 2021. 
5.    Záver.         
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 32. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období konaného formou videokonferencie 
otvoril jeho predseda Milan Majerský. Privítal 51 online prítomných poslancov PSK. Písomne 
sa ospravedlnili podpredseda PSK Jakubov a poslanci Benko, Dupkala, Gašper, Hačko, Hirčko, 
Jánošík, Makatúra, Paľa, Repaský, Wzoš. 
 
Podľa slov predsedu PSK Majerského sa dnešné zasadnutie začne netradične minútou ticha, 
ktorou prítomní vzdajú určitú vďaku, úctu a možno aj tichú modlitbu zosnulému poslancovi 
PSK PhDr. Ivanovi Hoptovi, CSc.  
Následne si prítomní minútou ticha uctili pamiatku zosnulého poslanca PSK PhDr. Ivana 
Hoptu, CSc.  
 
Predseda PSK Majerský zablahoželal všetkým v novom roku, aby bol pre nich prínosom a pri 
bilancovaní na konci tohto roka dokázali zhodnotiť, že boli užitoční pre ľudí, ktorí sú okolo 
nich, aby dokázali prežiť naozaj pokojný a zdravý nový kalendárny rok. Nech je rokom veľkých 
odhodlaní a odvážnych plánov pre všetkých, aby naozaj nabrali odvahu robiť dobro.  
  
Predseda PSK Majerský navrhol za členov návrhovej komisie podpredsedov PSK 
Bizovského, J. Lukáča, poslancov Baču, Merička, ktorí sú prítomní priamo v rokovacej 
miestnosti.  
Hlasovanie:                 za: 46    proti: 0     zdržalo sa: 0   
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedov PSK Bizovského a J. Lukáča. 
 
Predseda PSK Majerský predstavil program 32. zasadnutia Zastupiteľstva. Nikto z 
prítomných poslancov nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu rokovania. 
 

   Program 32. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
2.   Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca. 
3.   Schválenie zmeny zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 
4.   Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 806/2021, 807/2021, 808/2021,  
      809/2021 zo dňa 30. 8. 2021. 
5.   Záver.   
 

Hlasovanie:                 za: 48   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Program 32. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2 – Nástup náhradníka na uvoľnený mandát poslanca: 
Predseda PSK Majerský uviedol, že nasleduje bod s názvom nástup náhradníka na uvoľnený 
mandát poslanca Ivana Hoptu, ktorému pred chvíľou prítomní vzdali na znak úcty 
a poďakovania minútu ticha. Určite budú všetci spomínať na jeho aktivitu. V kolektíve 
poslancov PSK prežil viac volebných období a zanechal po sebe nezmazateľnú stopu. Naozaj 
zostane v srdciach a v pamäti všetkých. Poslanec Pilip, predseda mandátovej komisie, 
konštatoval, že komisia mandátová zriadená pri Zastupiteľstve PSK na svojom zasadnutí dňa 
17. 1. 2022 uznesením č. 2/2022 zobrala na vedomie informáciu o zániku mandátu PhDr. Ivana 
Hoptu, CSc., dňom 21. 12. 2021 v zmysle § 13 ods. 2 písm. g) zákona NR SR č. 302/2001 Z. 
z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a konštatovala, že zo 
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zápisnice Volebnej komisie PSK o výsledku volieb do orgánov samosprávneho kraja konaných 
dňa 4. 11. 2017 vyplýva, že náhradníkom vo volebnom obvode 02 Humenné, ktorý získal 2 658 
hlasov, je Ing. Peter Pipák, MPH. V zmysle zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach 
výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na uvoľnený poslanecký mandát podľa získaných hlasov vo voľbách do orgánov 
samosprávy VÚC nastupuje kandidát Ing. Peter Pipák, MPH.   
Následne Ing. Peter Pipák, MPH, zložil sľub poslanca Zastupiteľstva PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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. Ivana Hoptu, CSc., dňom 21. 12. 2021 v zmysle § 13 ods. 2 písm. g) 
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 02 Humenné Ing. Peter Pipák, MPH, zložil dňa 20. 1. 
2022 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 
1) PhDr. Ivana Hoptu, CSc., v komisii školstva, mládeže, telesnej výchovy a  
    športu zriadenej pri Zastupiteľstve PSK  
2) PhDr. Ivana Hoptu, CSc., v komisii na ochranu verejného záujmu pri výkone 
    funkcií verejných funkcionárov 
D/ v o l í 
Ing. Petra Pipáka, MPH, do funkcie člena komisie školstva, mládeže, telesnej výchovy a 
športu zriadenej pri Zastupiteľstve PSK.  
Hlasovanie:           za: 49   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Schválenie zmeny zasadacieho poriadku 
Zastupiteľstva PSK: Predseda PSK Majerský pripomenul, že s predchádzajúcim 
bodom úzko súvisí aj schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle čl. V ods. 3 Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK   s c h v a ľ u j e   zmenu zasadacieho poriadku 
Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:           za: 50   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 
806/2021, 807/2021, 808/2021, 809/2021 zo dňa 30. 8. 2021: Ing. 
Galajda, vedúci odboru dopravy Úradu PSK, predkladá zmenu 4 predmetných uznesení, kde 
sa dopĺňa pri všetkých predkladaných výzvach kód výzvy. Pri všetkých projektoch 
predkladaných do zastupiteľstva dňa 30. 8. 2021 ešte neboli vygenerované kódy výziev. Boli 
známe až 6. 10. 2021. Predseda PSK Majerský dodal, že takéto zasadnutia zastupiteľstiev 
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museli prebehnúť vo väčšine samosprávnych krajov. Ministerstvo nakoniec poskytlo 
informáciu o potrebe týchto čísel. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
1) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 806/2021 zo dňa 30. 8. 2021 doplnením bodu 1. 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 realizovaného v rámci „Výzvy 
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre 
TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: 
IROP-PO1-SC11-2021-76“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

výške max. 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. 

 
2) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľu j e   zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 807/2021 zo dňa 30. 8. 2021 doplnením bodu 1. 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 realizovaného v rámci „Výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre 
TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: 
IROP-PO1-SC11-2021-76“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

výške max. 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   s c h v a ľu j e   zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 808/2021 zo dňa 30. 8. 2021 doplnením bodu 1. 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 realizovaného v rámci „Výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 
I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-
2021-76“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 
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2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
3. zabezpečenie 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. 

 
4) Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľu j e   zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 809/2021 zo dňa 30. 8. 2021 doplnením bodu 1. 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 realizovaného v rámci „Výzvy na predkladanie 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám 
I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému, Kód výzvy: IROP-PO1-SC11-
2021-76“, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

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

výške max. 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 o 4 návrhoch na uznesenie:    za: 50         proti: 0    zdržalo sa: 0           
4 návrhy na uznesenie boli schválené. 
 
Predseda PSK Majerský zdôraznil, že všetky projekty, do ktorých PSK vstupuje, sú 
schválené. Verí, že PSK bude úspešný aj v samotnej realizácii výstavby a čo najskoršom 
užívaní motoristami týchto jednotlivých cestných úsekov. 
 
 

K bodu 5 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 32. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za účasť a uznášaniaschopnosť na tomto 
mimoriadnou zasadnutí a pozval ich na 33. zasadnutie Zastupiteľstva PSK s plánovaným 
termínom dňa 7. 2. 2022.  
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Zapisovateľka: 
                                                                                                           
Katarína Očkaiová                                ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                                                                                                            
MUDr. Peter Bizovský, MPH                               .............................................................. 
 
 
                                                                                                            
 
PhDr. Jozef Lukáč                                                  .............................................................. 
 
 
     
 
 
    
 
 
Mgr. Fabián Novotný, 
riaditeľ Úradu PSK               ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                      
           predseda PSK     .............................................................
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


