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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 32 / 2022 
 
 

z 33. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 7. februára 2022 v Prešove 
 

 
 
              
 
              Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 
    
   Program: 
 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 2021. 
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2021. 
5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 
6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  
7. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti. 
8. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2022 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 
9. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC223-2021-68. 
10. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie 

základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“ a schválenie spolufinancovania. 
11. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK. 
12. Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. 
13. Informatívna správa k pasportizácii cykloturistických trás v Prešovskom kraji v roku 2021 za okresy Bardejov, 

Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou.  
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
16. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného 

a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. 
17. Rôzne. 
18. Interpelácie poslancov. 
19. Záver. 
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 33. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období konaného formou videokonferencie 
otvoril jeho predseda Milan Majerský. Privítal 59 online prítomných poslancov PSK. Písomne 
sa ospravedlnila poslankyňa Bednárová a poslanci Dupkala, Obický.   
 
Predseda PSK Majerský navrhol za členov návrhovej komisie podpredsedov PSK 
Bizovského, Jakubova, Lukáča a poslancov Benka, Bieľaka.   
Hlasovanie:                 za: 53    proti: 0     zdržalo sa: 0   
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Paľu.  
 
Predseda PSK Majerský predstavil program 33. zasadnutia Zastupiteľstva PSK v zmysle 
zaslanej pozvánky.  
Diskusia:  

           Poslanec Gašper  uviedol,  že  v  súvislosti s tragickým požiarom v DSS v Osadnom  by chcel  
           predložiť  krátky  materiál  s  návrhom  uznesenia, ktorý zaslal mailom na určenú adresu. Je na  
           zvážení predsedu PSK,  či  bude samostatným bodom rokovania alebo bodom 17C v rámci bodu   
           rôzne.  Predseda  PSK  Majerský dodal, že  navrhovaný  bod  môže  byť  súčasťou bodu 17 –   
           rôzne ako 17C.  
 
           Program 33. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 

 
1.  Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
2. Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva PSK. 
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK za II. polrok 2021. 
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2021. 
5. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 
6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.  
7. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti. 
8. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2022 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej 

ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK č. 20/2010 v platnom znení. 
9. Schválenie predloženia žiadostí o NFP a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci výzvy 

IROP-PO2-SC223-2021-68. 
10. Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt „Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie 

základnej environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“ a schválenie spolufinancovania. 
11. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK. 
12. Informácia o skončení pracovného pomeru riaditeľky Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku. 
13. Informatívna správa k pasportizácii cykloturistických trás v Prešovskom kraji v roku 2021 za okresy Bardejov, 

Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou.  
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 
16. Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného 

a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku. 
17. Rôzne. 
18. Interpelácie poslancov. 
19. Záver. 
 

Hlasovanie:                 za: 55   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Program 33. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2 – Správa z kontroly plnenia uznesení Zastupiteľstva 
PSK: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, informoval prítomných, že od posledného 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK zostali v plnení 2 uznesenia. Uznesenie č. 482/2020 k návrhu 
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optimalizácie siete stredných škôl je splnené. Odbor školstva zaslal list prostredníctvom SK 8. 
Keďže zákon nebol prijatý NR SR, názov školy zostáva nezmenený, ale uznesenie je splnené. 
Uznesenie č. 710/2021 k aktivitám v oblasti cyklodopravy a cykloturistiky na rok 2021 má 
termín splnenia do 30. 6. 2021.  
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: 53   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií na Úrade PSK 
za II. polrok 2021: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, poukázal na mierny nárast 
sťažností na odbore zdravotníctva, ktorý však nebol spôsobený zníženou zdravotnou 
starostlivosťou ale pandemickými opatreniami.  
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 na Úrade PSK za II. polrok 2021. 
Hlasovanie:           za: 54   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 
2021: Ing. Mikloš, hlavný kontrolór PSK, dal do pozornosti graf uvedený v závere 
predloženej správy o náraste zistených nedostatkov. Po jeho nástupe do funkcie bola v pláne 
kontrolnej činnosti pri finančných kontrolách stále určená nejaká oblasť, ktorej sa ÚHK PSK 
intenzívnejšie venoval. V rokoch 2020 - 2021 to bola personalistika, v rokoch 2021 – 2022 je 
to majetok a inventarizácia. Cieľom je eliminovať zistené nedostatky vyskytujúce sa v činnosti 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK do konca jeho funkčného obdobia.  
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 II. polrok 2021. 
Hlasovanie:           za: 54   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2022 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2022: Ing. Makara, vedúci odboru financií 
Úradu PSK, uviedol, že odbor financií pristupoval k vypracovaniu predloženého materiálu 
s tým, že nie je ešte známy vývoj príjmov, preto sa nenavyšovali. Úprava rieši len veci, ktoré 
už boli prerokované Zastupiteľstvom PSK, ale neboli v rozpočte. Na str. 3. sa nachádza tabuľka 
s pridelením finančných prostriedkov z rezervného fondu obci Terňa a mestu Svit na už 
v minulosti schválené dotácie. V riadku 3. PSK prideľuje dotáciu mestu Svidník, ktoré nestihlo 
v ročnej lehote vyčerpať dané prostriedky a následne ich vrátilo. V minulosti sa pristupovalo 
k podobným prípadom aj v iných dotačných schémach tak, že sa o rok predĺžila možnosť 
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vyčerpania týchto finančných prostriedkov. Preto je dotácia mestu Svidník opätovne predložená 
na schválenie Zastupiteľstvu PSK. V riadku 4. sú riešené financie pre SÚC PSK. O týchto 
skutočnostiach sa už rokovalo, ale tiež neboli pridelené financie v rozpočte. 
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. 1/PSK/2022  

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 0 € na 236 582 000 € 

 Bežné výdavky o 0 € na 221 340 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 100 000 € na 600 000 € 

 Kapitálové výdavky  o 430 789 € na 24 340 727 € 

 v tom oblasť financovania:   

 Úrad PSK            307 523 € 

 Doprava  123 266 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o  330 789 € na 12 820 111 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 321 384 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov 

 Podľa prílohy tohto uznesenia.       

Hlasovanie:           za: 54   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     430 789 € 

      RF 330 789 € 

      41 100 000 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     307 523 € 

Úrad PSK Účelová dotácie v súlade s uzn. 861/2021 Z PSK pre obec Terňa 
na projekt Telocvičňa Terňa 01 RF 178 623 € 

  Účelová dotácie v súlade s uzn. 861/2021 Z PSK pre mesto Svit na 
projekt Rekonštrukcia tréningovej telocvične 01 RF 28 900 € 

  Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zák. 583/2004 Z. z. pre mesto 
Svidník na futbalové ihrisko s umelým povrchom 01 41 100 000 € 

Oblasť financovania: Doprava     123 266 € 

SÚC PSK Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/537 - inžinierska 
činnosť pre prípravu stavby 04.5 RF 123 266 € 

 
 

 
K bodu 6 – Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre 
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Ing. 
Makara, vedúci odboru financií Úradu PSK, poukázal na tabuľku v predloženej správe 
s vyčíslením presných súm pridelených jednotlivým organizáciám vypočítaných podľa 
kalkulačných vzorcov z minulosti. V jednotlivých oblastiach financovania boli ponechané 
nejaké rezervy pre mimoriadne udalosti a situácie. Pre oblasť školstva nie sú ešte určené 
normatívy ministerstvom školstva, takže sa postupuje podľa čísel z minulého roka.  
Diskusia:  
Poslanec Damankoš pripomenul ohlásené aj reálne zvyšované ceny energií a ďalších vecí. 
Chcel vedieť, či nebudú mať niektoré organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK finančné 
problémy. Podľa mediálnych informácií niektoré organizácie v pôsobnosti KSK majú problém. 
Spýtal sa, ako to vyzerá v PSK. Ing. Makara odpovedal, že ceny energií sú skôr predmetom 
odboru majetku a investícií. Pokiaľ vie, PSK nakupuje energie v balíkoch pre všetky 
organizácie vo svojej pôsobnosti. Momentálne je tento balík nakúpený a zazmluvnený. Odbor 
majetku a investícií bude vedieť, kedy bude vyčerpaný a opätovne sa bude nakupovať ďalší 
balík. Odbor financií s týmto problémom ráta, napr. z ministerstva školstva čaká na navýšenie 
normatívov, ktoré to odkladá, lebo sa snaží nájsť dodatočné peniaze pre školy. Nielen PSK, ale 
aj ministerstvo si uvedomuje, že nárast cien energií pre školy aj ďalšie organizácie je značný.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 2 časť IV. Zásad 
rozpočtového procesu PSK v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na zákon 
NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských 
zariadení v znení neskorších predpisov   b e r i e   n a   v e d o m i e   rozpis schváleného 
rozpočtu pre rok 2022 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja. 
Hlasovanie:           za: 53   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 



6 
 

K bodu 7 – Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti: 
Mgr. Guman, vedúci oddelenia financovania a registrácie Úradu PSK, pripomenul, že 
v zmysle § 16 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti Zastupiteľstvo PSK volí a odvoláva 
zástupcov samosprávneho kraja jednotlivých výborov pre otázky zamestnanosti pri 
jednotlivých okresných úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. Funkčné obdobie členov trvá 
4 roky. Keďže zvoleným členom skončilo funkčné obdobie koncom januára 2022, predkladá 
Zastupiteľstvu PSK menný zoznam zástupcov PSK z radov poslancov na ďalšie funkčné 
obdobie. Sú to poslanci, ktorí boli aj doposiaľ členmi týchto výborov. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4 
zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov   v o l í   zástupcov samosprávneho kraja, z radov 
poslancov Prešovského samosprávneho kraja, do výborov pre otázky zamestnanosti 
zriadených jednotlivými Úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) pôsobiacimi 
v Prešovskom samosprávnom kraji:                                   
ÚPSVaR Bardejov      Mgr. Martin Šmilňák      Ján Hirčko             
ÚPSVaR Humenné                    Ing. Martin Meričko               Mgr. Nadežda Sirková 
ÚPSVaR Kežmarok                   Pavel Hudáček                       JUDr. Štefan Bieľak 
ÚPSVaR Poprad                        Mgr. Igor Wzoš                      Mgr. Jozef Bača 
ÚPSVaR Prešov                         Ing. Martin Fecko                  Jozef Kanuščák 
ÚPSVaR Stará Ľubovňa            MUDr. František Orlovský    Ing. Peter Sokol 
ÚPSVaR Stropkov                     Ing. Dušan Lukáč                   Ing. Adrián Kaliňák 
ÚPSVaR Vranov nad Topľou    Ing. Ján Ragan                       Stanislav Obický 
Hlasovanie:           za: 56   proti: 0     zdržal sa: 1           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 
2022 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v zmysle VZN PSK 
č. 20/2010 v platnom znení: Mgr. Guman, vedúci oddelenia financovania 
a registrácie Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu zoznam žiadateľov o finančný príspevok 
na rok 2022 v súlade so schváleným VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania 
finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na 
vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK. K 31. 
7. 2021 bolo doručených 7 žiadostí od oprávnených žiadateľov. Po preskúmaní ich 
oprávnenosti odbor sociálnych vecí a rodiny navrhuje rozdelenie finančného príspevku na rok 
2022 vo výške 115 500 eur pre 5 žiadateľov na prepočítaný počet 11 vykonávateľov opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Materiál prerokovala komisia sociálnych vecí 
a rodiny a komisia finančná s odporúčaním pre zastupiteľstvo schváliť predložený materiál. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV bod 1 písm. b) 
Všeobecne záväzného nariadenia PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania 
finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe  alebo 
obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území 
PSK v platnom znení   s c h v a ľ u j e   finančný príspevok na rok 2022 pre subjekty 
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vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v celkovej 
výške 115 500 eur pre tieto subjekty:  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

K bodu 9 – Schválenie predloženia žiadostí o NFP 
a spolufinancovania pre dopytovo-orientované projekty v rámci 
výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68: PaedDr. Furman, vedúci odboru školstva 
Úradu PSK, predkladá žiadosti o NFP pre dopytovo-orientované projekty ďalších škôl v rámci 
IROP s 95 %-nou výškou dotácie zo štátneho rozpočtu a EÚ a 5 %-ným spolufinancovaním 
z celkových oprávnených nákladov. Prvým projektom je „Zvýšenie počtu žiakov Strednej 
odbornej školy gastronómie a služieb na praktickom vyučovaní prostredníctvom vybavenia 
výcvikovej infraštruktúry“ pre žiadateľa Stredná odborná škola gastronómie a služieb, Sídlisko 
duklianskych hrdinov 3, Prešov. Hlavným predmetom projektu je modernizácia materiálno-
technického vybavenia, interiérové nábytkové vybavenie odborných učební, modernizácia 
materiálno-technického vybavenia chemického laboratória, vybavenie pre pekárenský 
a cukrárenský výcvik a modernizácia IKT v rámci školy. Celková alokácia je 502 333,53 eur. 
Druhým projektom je „Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej odbornej 
škole technickej v Poprade“ pre žiadateľa Stredná odborná škola technická, Kukučínova 
483/12, Poprad. Hlavným predmetom projektu je modernizácia materiálno-technického 
vybavenia odborných učební, modernizácia študovne na internáte, modernizácia vybavenia 
IKT. Celková alokácia je 935 501,77 eur. Tretím projektom je „Zvýšenie počtu žiakov na 
praktickom vyučovaní na Obchodnej akadémii vo Vranove nad Topľou“ pre žiadateľa 
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou. Hlavným predmetom projektu je 
modernizácia zariadenia a vybavenia IKT, nábytkové zariadenie a vybavenie odborných učební 
– multimediálnej učebne, knižnice, učebne informatiky, jazykovej učebne, cvičnej firmy. 
Celková alokácia je 200 000 eur. V návrhu na uznesenie je zadefinovaná spoluúčasť PSK pre 
1. projekt v sume 25 200 eur, 2. projekt v sume 46 800 eur, 3. projekt v sume 10 000 eur. 
Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený 
materiál. 
Diskusia:  
Poslanec Damankoš poznamenal, že toto je priam ukážkový príklad toho, ako by mohol PSK 
postupovať aj v budúcnosti. PSK urobil veľmi ťažkú reorganizáciu a racionalizáciu. Dnes môže 
s plnou zodpovednosťou povedať, že takmer na každom zasadnutí zastupiteľstva je predložená 
séria projektov a po ich schválení budú investované nemalé finančné prostriedky do 
perspektívnych škôl. Aj dnes sú predložené projekty škôl, s ktorými PSK dlhodobo ráta. 
Osobne má pocit dobre vykonanej práce. Poďakoval vedúcemu aj celému odboru školstva, lebo 

Trojlístok, n. o., Prešov 3 vykonávatelia opatrení 31 500 eur 
Mesto Prešov 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 
Návrat, o. z., Bratislava 2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 
Človek v ohrození, n. o., 
Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Spoločnosť priateľov detí 
z detských domovov Úsmev 
ako dar, o. z., Bratislava 

2 vykonávatelia opatrení 21 000 eur 

Celkom 11 vykonávateľov opatrení 115 500 eur 
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takmer na každom zasadnutí zastupiteľstva sa finančné prostriedky posúvajú do projektov pre 
rozvoj školstva. Verí, že tieto projekty nájdu podporu Zastupiteľstva PSK. Predseda PSK 
Majerský poďakoval odboru školstva a odboru financií aj obidvom komisiám, ktoré pracujú 
pri týchto odboroch. Samozrejme participuje na tom aj odbor majetku a investícií. 
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 
„Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy gastronómie a služieb na praktickom 
vyučovaní prostredníctvom vybavenia výcvikovej infraštruktúry“ pre Strednú odbornú 
školu gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov, na základe zverejnenej 
výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 14. 9. 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 25 200,00 eur (typ výdavkov: bežné a 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
A.3. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Strednej odbornej škole technickej 
v Poprade“ pre Strednú odbornú školu technickú, Kukučínova 483/12, Poprad, na základe 
zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 14. 9. 2021.  
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.3. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 46 800,00 eur (typ výdavkov: bežné a 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
A.5. predloženie žiadosti o NFP a následnú realizáciu dopytovo-orientovaného projektu 
„Zvýšenie počtu žiakov na praktickom vyučovaní na Obchodnej akadémii vo Vranove 
nad Topľou“ pre Obchodnú akadémiu, Daxnerova 88, Vranov nad Topľou, na základe 
zverejnenej výzvy IROP-PO2-SC223-2021-68 zo dňa 14. 9. 2021.  
A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie dopytovo-orientovaného 
projektu uvedeného v bode A.5. s výškou spolufinancovania 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu, čo predstavuje sumu maximálne 10 000,00 eur (typ výdavkov: bežné a 
kapitálové výdavky a s nimi súvisiace nepriame výdavky typu bežných výdavkov) ako rozdiel 
celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami 
poskytnutia pomoci. 
A.7. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov v projektoch uvedených 
v bodoch A.1., A.3., A.5., ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektov, resp. sú na ich 
realizáciu potrebné. 
Hlasovanie:           za: 57   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

 



9 
 

K bodu 10 – Schválenie predloženia žiadosti o NFP na projekt 
„Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej 
environmentálnej infraštruktúry v okrese Snina“ a schválenie 
spolufinancovania: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia Úradu 
PSK, pripomenul, že predloženie tejto žiadosti nadväzuje na bod A.2. schváleného uznesenia 
dňa 6. 12. 2021, kedy bolo v rámci informatívnej správy deklarované, že pred zaslaním žiadosti 
o NFP na realizáciu tohto projektu, požiada zastupiteľstvo o jej schválenie. Odhad celkových 
oprávnených výdavkov projektu je 1 560 000 eur. 5 %-né spolufinancovanie bude maximálne 
78 000 eur. Žiadosť bude predložená v rámci otvorenej výzvy zverejnenej dňa 16. 11. 2021. Jej 
obsahom budú výdavky na realizáciu hydrogeologických prieskumných vrtov, projektovú 
prípravu do úrovne dokumentácie pre územné rozhodnutie, externé zabezpečenie služby 
majetkovoprávneho vysporiadania a inžiniersku činnosť vo fáze územného konania. 
V súčasnosti sa pripravujú súťažné podklady pre vyhlásenie verejného obstarávania na 
projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, dokumentáciu pre stavebné povolenie, 
podrobnosti dokumentácie pre realizáciu stavby, externé zabezpečenie služby 
majetkovoprávneho vysporiadania, inžiniersku činnosť a stavebný dozor. Avšak v žiadosti 
o NFP budú zahrnuté iba výdavky týkajúce sa dokumentácie pre územné rozhodnutie 
a príslušných vrtov kvôli nastaveniu výzvy. Ak by PSK chcel žiadať aj o financovanie 
dokumentácie pre stavebné povolenie a ďalšie, musel by deklarovať vysporiadanie 
majetkovoprávnych vzťahov v zmysle výzvy. Druhou podmienkou, ktorá limituje PSK iba na 
predloženie dokumentácie pre územné rozhodnutie, je časový harmonogram. Zatiaľ nie je 
známe, ako dlho bude trvať vyhlásenie VOC a spracovanie príslušnej projektovej dokumentácie 
pre územné rozhodnutie. Je potrebné stihnúť finálny termín december 2023 pre realizáciu 
aktivít z aktuálneho operačného programu, preto bola v žiadosti zahrnutá iba dokumentácia pre 
územné rozhodnutie a vrty v zmysle dôvodovej správy.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
A.    s c h v a ľ u j e 
A.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Predprojektová príprava potrebná pre Zabezpečenie základnej environmentálnej 
infraštruktúry v okrese Snina“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 560 000,- 
eur - oprávnené výdavky projektu.  
Názov OP:  
Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 7. REACT-EU, Výzva na  
predkladanie žiadostí o nenávratný  finančný  príspevok  na  prípravu projektov iniciatívy 
Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80. 
A.2. spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov - až pri podpise zmluvy o NFP. 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 78 000,- eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.  
A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového  nákladu  projektu 
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pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 
Hlasovanie:           za: 56   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
863/2021 zo dňa 6. 12. 2021: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia 
Úradu PSK, uviedol, že vzhľadom na zverejnenie výzvy až po zasadnutí decembrového 
zastupiteľstva, je potrebné v zmysle usmernenia zo strany IROP doplniť uznesenia č. 863, 864, 
865, 866 zo dňa 6. 12. 2021 o odkaz na konkrétnu výzvu v bode A.1. a zabezpečenie 
financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK v bode A.7.   
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   zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 863/2021 zo dňa 6. 12. 2021 doplnením bodu A.1. a bodu A.7. 
nasledovne: 
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Predprojektová príprava potrebná pre Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny 
trail“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 305 360,- eur - oprávnené výdavky 
projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 
Názov OP:  
Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 7. REACT-EU, Výzva na  
predkladanie žiadostí o nenávratný  finančný  príspevok  na  prípravu projektov iniciatívy 
Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80. 
Predpokladaná výška kapitálových výdavkov:  285 360,- eur 
Predpokladaná výška bežných výdavkov:    20 000,- eur 
A.2. spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov - až pri podpise zmluvy o NFP. 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 15 268,- eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.  
A.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 (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 
A.7. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK do výšky 
50 000 eur. 
Hlasovanie:           za: 56   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 11B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
864/2021 zo dňa 6. 12. 2021:  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 864/2021 zo dňa 6. 12. 2021 doplnením bodu A.1. a bodu A.7. 
nasledovne: 
A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa - úsek Stakčín“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 3 898 521,57 eur - oprávnené výdavky 
projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PSK. 
Názov OP:  
Integrovaný  regionálny  operačný  program  (IROP),  Prioritná  os: 7.  REACT-EU, Výzva na  
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej  
dopravy v rámci iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja,  
kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-82. 
Predpokladaná výška kapitálových výdavkov:  3 848 491,57 eur 
Predpokladaná výška bežných výdavkov:       50 030,00 eur 
A.2. spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov- až pri podpise zmluvy o NFP. 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 194 926,08 eur,  čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 
A.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 (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 
A.7. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK do výšky 
100 000 eur. 
Hlasovanie:           za: 56   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11C – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
865/2021 zo dňa 6. 12. 2021:  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 865/2021 zo dňa 6. 12. 2021 doplnením bodu A.1. a bodu A.7. 
nasledovne: 
A.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail, 1. etapa Ulič - Uličské Krivé“ 
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 310 798,43 eur - oprávnené výdavky 
projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
PSK. 
Názov OP:   
Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 7. REACT-EU, Výzva  
na  predkladanie  žiadostí o  nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry  
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cyklistickej dopravy v rámci iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja, 
kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-82. 
Predpokladaná výška kapitálových výdavkov:  2 260 768,43 eur 
Predpokladaná výška bežných výdavkov:       50 030,00 eur 
A.2. spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov - až pri podpise zmluvy o NFP. 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 115 539,92 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.  
A.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 (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 
A.7. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK do výšky 
100 000 eur. 
Hlasovanie:           za: 55   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11D – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
866/2021 zo dňa 6. 12. 2021:  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e   zmenu uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 866/2021 zo dňa 6. 12. 2021 doplnením bodu A.1. a bodu A.7. 
nasledovne: 
A.1 predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 
„Dobudovanie cykloinfraštruktúry Poloniny trail – 2. etapa“ – 1. etapa: „Starina – bývalá 
obec Ruské“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 5 379 191,40 eur - oprávnené 
výdavky projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK. 
Názov OP:  
Integrovaný regionálny operačný program (IROP), Prioritná os: 7. REACT-EU, Výzva  
na  predkladanie  žiadostí  o  nenávratný finančný príspevok na zlepšenie infraštruktúry  
cyklistickej dopravy v  rámci  iniciatívy  Catching-up  Regions  Prešovského  kraja,  
kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-82. 
Predpokladaná výška kapitálových výdavkov:  5 329 161,40 eur 
Predpokladaná výška bežných výdavkov:       50 030,00 eur 
A.2. spôsob financovania projektu: predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo 
kombinácia uvedených systémov- až pri podpise zmluvy o NFP. 
A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 
projektu vo výške max. 268 959,57 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 
A.5. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK.  
A.6. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového  nákladu  projektu 
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pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov (uvedené súvisí so spôsobom 
financovania). 
A.7. zabezpečenie financovania prípadných nadlimitných výdavkov z rozpočtu PSK do výšky 
100 000 eur. 
Hlasovanie:           za: 55   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11E – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
283/2019 zo dňa 26. 8. 2019 – projekt „Modernizácia cesty II/536 
Spišský Štvrtok – Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility 
v okresoch Kežmarok a Levoča“: Ing. Galajda, vedúci odboru dopravy Úradu 
PSK, informoval prítomných, že počas realizácie projektu vznikla požiadavka objednávateľa 
dobudovať dláždenú priekopu popri ceste Abrahámovce – Vlková, aby nedochádzalo 
k podmáčaniu cesty. Na základe tejto skutočnosti bude pripravený dodatok č. 1 k zmluve, ktorý 
bude zaslaný na kontrolu riadiacemu orgánu. 
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  zmenu 
uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 2019 
doplnením bodu A.6 v znení: 
A.6 dofinancovanie projektu „Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, 
zlepšenie dopravnej mobility v okresoch Kežmarok a Levoča“ z rozpočtu PSK na pokrytie 
nadlimitných výdavkov vo výške 180 000,00 eur. 
Hlasovanie:           za: 57   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11F – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
645/2021 zo dňa 15. 2. 2021 k predfinancovaniu 
a spolufinancovaniu projektu Krajského múzea v Prešove 
„Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ 
v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného 
príspevku pre mikroprojekty v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020: Mgr. 
Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, predkladá zmenu predmetného uznesenia 
na základe žiadosti Krajského múzea v Prešove, ktoré v rámci projektu „Cezhraničné virtuálne 
prehliadky výstav a expozícií múzeí“ realizuje aktivitu s nevyhnutným zakúpením zariadenia 
na prezentáciu virtuálnych prehliadok. Zariadenie uvedené v zámere projektu sa prestalo 
vyrábať. Tieto zariadenia je potrebné zakúpiť v rovnakom počte, ale už v inej cene. Z tohto 
dôvodu žiada o zmenu uznesenia a navýšenia bežných výdavkov na dofinancovanie 
technického zariadenia k danému projektu v sume 7 500 eur. 
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 uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 645/2021 zo dňa 15. 2. 2021 doplnením pôvodného textu v znení: 
A.5. zabezpečenie  financovania  nadlimitných bežných výdavkov zo zdrojov PSK vo výške 7 
500 eur na dofinancovanie technických zariadení. 

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

K bodu 12 – Informácia o skončení pracovného pomeru 
riaditeľky Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku: Mgr. 
Antolíková, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu informáciu  
o skončení pracovného pomeru riaditeľky Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku 
PhDr. Márie Pajzinkovej ku dňu 31. 3. 2022 z dôvodu odchodu do dôchodku. Predseda PSK 
Majerský dodal, že následne bude zverejnené výberové konanie na obsadenie postu riaditeľa. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 a § 16 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov   b e r i e   n a   v e d o m i e   
informáciu o skončení pracovného pomeru dohodou s riaditeľkou Podduklianskeho 
osvetového strediska vo Svidníku PhDr. Máriou Pajzinkovou ku dňu 31. 3. 2022. 
Hlasovanie:           za: 57   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 – Informatívna správa k pasportizácii 
cykloturistických trás v Prešovskom kraji v roku 2021 za okresy 
Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou: PaedDr. Slivková, 
PhD., MBA, vedúca odboru strategického rozvoja Úradu PSK, informovala prítomných 
o pasporte ďalšieho územia za okresy Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou 
uskutočnenom v roku 2021. Cieľom bolo zdokumentovať aktuálny stav, vyhodnotiť náročnosť 
trás, získať podrobnú fotodokumentáciu, vyhodnotiť destinácie a navrhnúť odporúčania. 
Zadaním spracovateľa bolo zanalyzovať 1 515,5 km cyklotrás zoskupených v 48 trasách. 
Celková reálna pasportizovaná dĺžka bola 1 608,5 km a 52 trás, lebo sa analyzovali aj trasy, 
ktoré prechádzajú hranicami vybraných okresov, prípadne tam začínajú. Trasy boli 
vyhodnotené ako: 1) trasy, ktoré vyhovujú (s odporúčaniami na úpravy týkajúce sa napr. lávok, 
zelene, šírky); 2) trasy vyhovujúce avšak vedúce po ceste I. triedy; 3) trasy, ktoré nevyhovujú 
a nie je ich možné zaradiť do žiadnej z kategórií. Z celkového počtu je 38 % trás, ktoré v týchto 
vybraných okresoch nefigurujú a nie sú vyhovujúce. Zvyšok trás spadá do kategórie 
vyhovujúcich. Úlohou pre rok 2022 je: 1) realizovať pracovné stretnutie s aktérmi rozvoja 
cykloturistiky a cyklodopravy na území PSK spolu so Slovenským cyklistickým klubom; 2) 
vytvoriť plán obnovy cykloturistického značenia na najbližšie 2 – 3 roky na trasách, ktoré 
spracovateľ pasportizácie identifikoval ako vyhovujúce; 3) vypracovať návrh postupu pri 
trasách, ktoré spracovateľ pasportizácie identifikoval ako nevyhovujúce; 4) osloviť portály 
propagujúce cyklotrasy na území PSK o aktualizovanie ponuky trás v zmysle bodu 1 – 3. 
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Diskusia:  
Poslanec Kocák si podrobne prešiel materiál pasportizácie v PSK, ktorá sa uskutočnila 
v mesiacoch júl – september 2021. Pasportizáciu vykonala spoločnosť Cycle planning studio, 
s. r. o., Žilina, v katastroch obcí PSK vrátane okresu Vranov nad Topľou. Ako zástupca tohto 
okresu z predloženého materiálu zistil, že až z 20 trás 9 nevyhovuje. So svojimi 
spolupracovníkmi oslovil jednotlivých zástupcov samospráv, či vôbec vedia o pasportizácii. 
Spätná väzba bola tá, že s nimi tieto veci nikto neprediskutoval a vôbec nevedia, o čo ide. Bol 
to pre nich úplne nový materiál. Chcel vedieť, prečo poverená firma tento fakt so samosprávami 
nekonzultovala, prečo pasportizácia prebehla bez ich účasti, aký výsledok bude mať vplyv na 
budovanie pasportizácie resp. cyklotrás s podporou PSK a či po identifikácii bodových 
líniových problémov jednotlivých úsekov to bude niekto so samosprávami konzultovať, aby sa 
hľadali nejaké iné možné riešenia úpravou nevyhovujúcich úsekov atď. Obáva sa, že práve ten 
výsledok môže mať dopad na budúci rozvoj resp. plány jednotlivých obcí bez toho, aby o tom 
vedeli, keďže sa momentálne cyklodoprava derie dopredu. Verí, že aj PSK urobí všetko pre 
naplnenosť jednotlivých vytýčených trás. Požiadal vedúcu odboru o zaslanie kompletného 
materiálu, aby sa s ním mohol bližšie oboznámiť. Poďakoval za zodpovedanie predložených 
otázok. PaedDr. Slivková, PhD., MBA, odpovedala, že požadovaný materiál bude poslancovi 
Kocákovi doručený. K opisu predmetu zákazky dodala, že cieľom bolo fyzicky odbicyklovať 
všetky trasy. Povinnosťou nebola komunikácia so starostami. Tretí pasport je možné nastaviť 
inak. Až po dnešnom zasadnutí zastupiteľstva bude pasport zverejnený na webovej stránke 
PSK, ku ktorej sa dostane aj verejnosť. Cieľom pasportu 1, 2 a toho, ktorý PSK čaká, je vedieť 
reálny stav cyklotrás a na základe toho vedieť vypracovať nielen cyklodestinácie ale 
predovšetkým destinácie cestovného ruchu. Aby na základe týchto výstupov bolo možné 
zhodnotiť, ktoré časti sa oplatí v krátkom čase nastaviť, dobudovať a vytvoriť tak destináciu 
cestovného ruchu ako komplexný balík. Poslankyňa Turčanová poďakovala za predložený 
materiál, lebo je dôležitý, ak chce PSK účelne nastavovať ďalšie finančné prostriedky na 
riešenie cyklotrás. Záujem o cykloturistiku stúpa, preto je dôležité mať pripravené kvalitné 
cyklotrasy pre rozvoj regiónov, hlavne pre rozvoj turizmu. Na jeho rozvíjanie a cielené 
zameranie investícií je potrebné poznať skutkový stav. Verí, že bude k dispozícii aj ďalším 
záujemcom. Poslanec Ceľuch poďakoval za predložený materiál. Mrzí ho, že tí, ktorí 
prechádzali trasy, si nenašli čas zastaviť sa na obecných úradoch. V regióne, kde žije, existujú 
krásne trasy, ktoré väčšinou využívajú turisti z poľskej strany. Napr. trasa Bardejovské Kúpele 
- Krynica, ktorá prechádza aj obcou Sveržov a je zaujímavým pútnickým miestom, pútnické 
miesto Gaboltov s možnosťou prepojenia využívanom ľuďmi na prechod cez Cigeľku do 
kúpeľného mesta Wysowa. Mrzí ho, že sa to obišlo. Verí, že je to len prvý štart a že tá možnosť 
spolupráce so samosprávami v budúcnosti bude. Spýtal sa, či v budúcnosti budú do tohto 
procesu zapojené aj samosprávy. PaedDr. Slivková, PhD., MBA, potvrdila, že určite áno. 
Najskôr chceli technický pasport, teda zanalyzovať jednotlivé trasy. Vie, že starostovia majú 
ďalšie možné návrhy trás, ale pri opise predmetu zákazky sa vychádzalo vlastne z webových 
stránok s definovanými existujúcimi cyklotrasami (OMA.sk, MTBIKER.sk, bikermania.sk, 
jozefinka.eu). Bolo potrebné zadefinovať istý komplex meradla kilometrov v daných okresoch, 
na ktorý sa spracovateľ zameral. EuroVelo sa rieši priamym kontaktom v teréne a takýmto 
spôsobom a na základe multikriteriálnej metódy sa vyberú ďalšie úseky, ktoré chce PSK ďalej 
podporovať. Bude sa pokračovať takým istým spôsobom ako pri EuroVele, že sa prichádza do 
terénu k starostom. Poslanec Makatúra poďakoval za predložený materiál. Upozornil, že 
jediná a schválená cyklotrasa PSK na vypracovanie projektovej dokumentácie na úseku 
rekreačnej oblasti Domaše, cez rekreačnú oblasť Poľana na rekreačnú oblasť Eva po zátoku, 
bola kvôli verejnému obstarávaniu presunutá z roku 2021 na rok 2022. Jediné stavebné 
povolenie s verejným obstarávaním je momentálne vydané na trase cez Kvakovce - rekreačnú 
oblasť Domaša – Dobrá po rekreačnú oblasť Tíšava - Valkov v katastri obce Bžany, čím sa 
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prepojí celá západná cyklotrasa medzi okresmi Vranov nad Topľou a Stropkov. Opätovne 
požiadal vedenie a poslancov PSK, tak ako aj na Rade PSK, o podporu zo strany PSK na 
dokončenie cyklotrasy okolo celej Domaše, kde prebiehajú aj najväčšie cyklopodujatia na 
Slovensku za účasti 1 600 účastníkov na trase 37,5 km, v prípade kladného záverečného účtu. 
Podľa slov predsedu PSK Majerského má o to PSK čo najväčší záujem. Sám je priaznivcom 
cyklistiky. Keď už bude pri Domaši, skúsi konečne aj vodný bicykel. Podpredseda PSK 
Jakubov sa podporne vyjadril k stanovisku poslanca Makatúru. Je poslancom za okres 
Stropkov. Keďže trať okolo Domaše prechádza z veľkej časti cez obce a teritórium okresu 
Stropkov, poukázal na problém východnej časti trasy, ktorá zatiaľ nie je projektovo 
rozpracovaná a finančne krytá. Cesta I. triedy I/15 je už teraz vo veľmi zlom technickom stave 
a cyklisti, ktorí ju využívajú na presun medzi okresmi Stropkov a Vranov nad Topľou, sa 
častokrát dostávajú do veľmi rizikových situácií. Tiež sa prihovára za to, aby sa na to 
v budúcnosti myslelo.   
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov   b e r i e   n a   v e d o m i e   
informatívnu správu k pasportizácii cykloturistických trás v Prešovskom kraji v roku 
2021 za okresy Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou.  
Hlasovanie:           za: 58   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14A – Majetkový prevod nehnuteľného  majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá na 
návrh SÚC PSK nákup pozemkov od obce Lopúchov za symbolickú cenu, a to každý pozemok 
za 1 euro, čiže spolu 6 eur. Účelom bude riešenie komunikácie III/3190.   
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 bod 1 písm. e) a s 
§ 6 bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e  
prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Lopúchov, obec Lopúchov, okres Bardejov, zapísaného 
na LV č. 655 nasledovne: 
- parcela registra C KN 307/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3134 m2, 
- parcela registra C KN 308/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 482 m2, 
- parcela registra C KN 308/7, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 448 m2, 
- parcela registra C KN 308/10, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1027 m2, 
- parcela registra C KN 308/11, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 12 m2, 
- parcela registra C KN 317/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 11 m2, 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy: bez zápisu 

z výlučného vlastníctva predávajúceho - obec Lopúchov, Lopúchov 85, 086 41 Raslavice, 
IČO: 00322318,  
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 
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ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 
cenu 6 € pri cene 1 €/pozemok. 
Hlasovanie:           za: 56   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14B – Majetkový prevod nehnuteľného  majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predstavila 
návrh obce Štrba, ktorá ponúkla PSK pozemky za účelom majetkovoprávneho vysporiadania 
cesty III. triedy a cestného mosta nad železnicou, ktorý má v úmysle rekonštruovať SÚC PSK. 
Kúpna cena je symbolické 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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 bod 1 písm. e) a s 
§ 6 bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku v k. ú. Štrba zapísaného na LV č. 1, a to: 

novovytvorenej parcely registra C KN : 
- parcelné číslo 1587/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5467 m2,  

odčlenenej od pôvodných parciel registra E KN parcelné číslo 2391/3, ostatná plocha 
o výmere 13816 m2 a E KN parcelné číslo 3001, ostatná plocha o výmere 7115 m2, 
zapísaných na LV č. 1 geometrickým plánom č. 116/2021 zo dňa 12.11.2021, 
vyhotoveným spoločnosťou GEOPLÁN, Ing. Pavol Basarík, Poprad, IČO: 51747545, 
úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňa 19.12.2021 pod 
číslom G1-1193/2021. 
spoluvlastnícky podiel: 1/1 
ťarchy:  
Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 513/2009 Z. z. v prospech SR - Železnice 
Slovenskej republiky, Bratislava, Klemensova 8, 813 61 Bratislava, IČO: 31 364 501, spočívajúce v 
povinnosti vlastníka alebo užívateľa nehnuteľnosti v obvode dráhy strpieť umiestňovanie súčasti dráhy a 
vykonanie činnosti podľa § 4 ods. 2 a 3 zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach v rozsahu určenom GP 33/2015 
na pozemky parc. KNE 2391/3, diel 56, o výmere 98 m2, podľa Z 526/16. 
Zriaďuje sa vecné bremeno in personam v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 
91 Košice, IČO: 36599361, spočívajúce v povinnosti povinného z vecného bremena strpieť umiestnenie 
elektro-energetického zariadenia a jeho príslušenstva na nehnuteľnosti, parcela KNE 2391/3, tak, ako je 
zakreslené v GP 839/2018 podľa V - 4391/2019 zo dňa 6.11.2019 - číslo zmeny 955/19. 

z výlučného vlastníctva predávajúceho - obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 
00326615, 
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 spolu 1,00 €. 
Hlasovanie:           za: 55   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 14C – Majetkový prevod nehnuteľného  majetku – kúpa: 
JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedla návrh 
nákupu pozemkov na podnet SÚC PSK na vysporiadanie cesty III. triedy/3635 Malá Domaša 
– Detrík v katastrálnom území Kvakovce. SÚC PSK chce realizovať uvedenú stavbu, z tohto 
dôvodu je predložený návrh na nákup od fyzických osôb za cenu určenú znaleckým posudkom 
vo výške 9 734,40 eur. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 bod 1 písm. e) a s 
§ 6 bod 2  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
s c h v a ľ u j e   
prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v súvislosti so stavbou „III/3635 Malá Domaša - 
Detrík“ v k. ú. Kvakovce, okres Vranov nad Topľou, a to: 

-   novovytvorených pozemkov parcely registra C KN: 
parcelné číslo 2088/4 (diel č. 1), zastavaná plocha a nádvorie o výmere 518 m2,  
parcelné číslo 2109/9 (diel č. 2), ostatná plocha o výmere 262 m2, 
odčlenených od pôvodnej parcely registra E KN parcelné číslo 4535/1, orná pôda 
o výmere 20 220 m2, zapísanej na LV č. 2101 geometrickým plánom č. 22/2021 zo dňa 
01.06.2021 vyhotoveným Ing. Milanom Horňakom – GEODEO, s. r. o., Vranov nad 
Topľou, IČO: 36670847, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálnym odborom, dňa 03.06.2021 pod číslom G1-348/2021. 

z podielového spoluvlastníctva predávajúcich: 
1. Pavliško Miroslav, Vranov nad Topľou, PSČ 093 01, SR, spoluvlastnícky podiel 11/80 
2. Dzivjaková Viera, Michalovce, PSČ 071 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/144 
3. Durkaj Slavomír, Ing., Snina, PSČ 069 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/144 
4. Durkaj Martin 094 02, Slovenská Kajňa, SR, spoluvlastnícky podiel  1/216 
5. Durkaj Dušan, Mgr., 094 02, Slovenská Kajňa, SR, spoluvlastnícky podiel  1/216 
6. Durkaj Daniel, 094 02, Slovenská Kajňa, SR, spoluvlastnícky podiel  1/216 
7. Durkaj Peter, Ing., Stropkov, PSČ 091 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/144 
8. Durkajová Alena, Rakovec nad Ondavou, PSČ 072 03, SR, spoluvlastnícky podiel 

1/144 
9. Cehlár Ladislav, 094 01, Tovarné, SR, spoluvlastnícky podiel 3/160 
10. Cehlárová Viera, 094 01, Tovarné, SR, spoluvlastnícky podiel 3/160 
11. Sabol Jozef, 094 01, Tovarné, SR, spoluvlastnícky podiel 1/36 
12. Sabol Ján, 094 01, Tovarné, SR, spoluvlastnícky podiel 1/36 
13. Onderišin Ján, Ing., 086 44, Kuková, SR, spoluvlastnícky podiel 3/80 
14. Ondovčáková Terézia, 094 02, Slovenská Kajňa, SR, spoluvlastnícky podiel 1/18 
15. Sabol Ján, 094 01, Tovarné, SR, spoluvlastnícky podiel 1/36 
16. Sabol Jozef, 094 01, Tovarné, SR, spoluvlastnícky podiel 1/36 
17. Durkajová Anna, Snina, PSČ 069 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/72 
18. Boldižárová Anna, Mgr., Prešov, PSČ 080 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/9 
19. Lukáčová Anna, Ing., Ľubotice, PSČ 080 06, SR, spoluvlastnícky podiel 1/36 
20. Popovec Ján, Mgr., Prešov, PSČ 080 01, SR, spoluvlastnícky podiel 1/36 
21. Demko Peter, Slovenská Kajňa, PSČ 094 02, SR, spoluvlastnícky podiel 5/18 
22. PRO GLOBAL, s. r. o., Hlavná 2992/100, Prešov, PSČ 080 01, SR, spoluvlastnícky 

podiel 29/240, 
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 9734,40 € pri cene 12,48 €/m2. 
Hlasovanie:           za: 57   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15A – Nájom nehnuteľného  majetku PSK – prípad 
hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, predstavila body 15A, 15B spolu, lebo ide o rovnaké prípady. Úrad 
pre verejné obstarávanie SR a Enviromentálny fond, štátne organizácie sídliace v budove Úradu 
PSK, požiadali o bezplatný prenájom parkovacieho miesta na pozemkoch PSK, resp. prenájom 
za symbolické 1 euro za rok. Navrhuje schváliť predložené návrhy, keďže ide 
o verejnoprospešnú službu a verejný záujem. Tieto organizácie slúžia nielen PSK, ale aj 
mestám a obciam v 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 § 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 nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to:  
nehnuteľný majetok – parkovacie miesto pred budovou Úradu Prešovského samosprávneho 
kraja na Námestí mieru 2 v Prešove na pozemku registra parcelné č. KN C 853/6 v katastrálnom 
území Prešov evidovanom v katastri nehnuteľností na LV č. 13515 
prenajímaná plocha v m2: parkovacie miesto o celkovej výmere 12,5 m2 
pre nájomcu – Úrad pre verejné obstarávanie, Ružová dolina 10, 821 09 Bratislava, IČO: 
31797903, za nižšie uvedených podmienok:  
Výška nájomného okrem platieb za služby spojené s nájmom: 1 €/rok (aj za začatú časť roka). 
Účel nájmu: parkovanie jedného osobného motorového vozidla.  
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Nájomca bude využívať predmet nájmu na plnenie úloh pri výkone štátnej správy v oblasti 
verejného obstarávania a dohľadu nad verejným obstarávaním. 
Hlasovanie:           za: 54   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
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K bodu 15B – Nájom nehnuteľného  majetku PSK – prípad 
hodný osobitného zreteľa:  
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 nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to:  
nehnuteľný majetok – parkovacie miesto  pred budovou Úradu Prešovského samosprávneho 
kraja na Námestí mieru 2 v Prešove na pozemku registra parcelné č. KN C 853/6 v katastrálnom 
území Prešov evidovanom v katastri nehnuteľností na LV č. 13515 
prenajímaná plocha v m2: parkovacie miesto o celkovej výmere 12,5 m2  
pre nájomcu – Environmentálny fond, Nevädzová 5, 821 01 Bratislava, IČO: 30796491, za 
nižšie uvedených podmienok:  
Výška nájomného okrem platieb za služby spojené s nájmom: 1 €/rok (aj za začatú časť roka). 
Účel nájmu: parkovanie jedného osobného motorového vozidla.  
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nájomca bude využívať predmet nájmu na plnenie úloh pri výkone štátnej správy v oblasti 
životného prostredia na celoštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.  
Hlasovanie:           za: 56   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 15C – Nájom nehnuteľného  majetku PSK – prípad 
hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku 
a investícií Úradu PSK, navrhuje schváliť uznesenie o prenájme priestorov v budove IPC na 
ul. Hlavnej v Prešove pre účely konzulátu Poľskej republiky v zastúpení Ing. J. Hudackým. 
Tieto priestory boli doposiaľ využívané na základe zmluvy o výpožičke, lebo z dôvodu 
čerpania dotácií ich nebolo možné prenajať. Doba udržateľnosti uplynula, preto navrhuje 
pokračovať nájomnou zmluvou za symbolické 1 euro z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
keďže činnosť konzulátu slúži na podporu verejných a súkromných partnerstiev a koordináciu   
podpory regionálneho rozvoja v 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 § 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 
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neskorších predpisov nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, a to:  
nehnuteľný majetok - nebytové priestory o celkovej výmere 25,26 m2 na II. podlaží budovy 
nachádzajúcej sa na ulici Hlavnej 139 v Prešove, budova súpisné číslo 2940, na pozemku parc. 
č. KN C  3 v katastrálnom území Prešov evidovanej v katastri nehnuteľností na  LV č. 13515 
a to v rozsahu: 

• miestnosť č. 2.13 – kancelárske priestory o výmere 21,92 m2  
• miestnosť č. 2.14 – kuchynka o výmere 3,34 m2 

a hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie účelu nájmu: 
Inventárne číslo Názov majetku      Množstvo 
203608   Stôl PC170, javor            1,00 
205236   Vešiak stojaci, hliník           1,00 
205280   Príborník 3-dielny            1,00 
205281   Obložka spotrebičov (skrinka)          1,00 
205701   Stolík konferenčný            1,00 
205702   Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou 1,00 
205703   Kreslo konferenčné čalúnené s koženkou 1,00 
205708   Kancelárske kreslo            1,00 
205080   Chladnička jednodverová Candy          1,00 
205085   Umývačka riadu BEKO DFN          1,00 
pre nájomcu – Ing. Ján Hudacký, honorárny konzul Poľskej republiky v Prešove 
za nižšie uvedených podmienok:  
Výška nájomného okrem platieb za služby spojené s nájmom: 1 €/rok (aj za začatú časť roka). 
Účel nájmu: činnosť honorárneho konzulátu Poľskej republiky v Prešove, podpora verejno-
súkromných partnerstiev a koordinácia podpory regionálneho rozvoja v PSK. 
Doba nájmu: nájom na dobu neurčitú.  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Nájomca bude využívať predmet nájmu na plnenie úloh pri výkone činnosti honorárneho 
konzulátu Poľskej republiky v Prešove a aktivity v oblasti rozvoja hospodárskych, obchodných, 
kultúrnych, vzdelávacích, športových vzťahov Slovenskej a Poľskej republiky. 
Hlasovanie:           za: 57   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 
Zastupiteľstva PSK. 
 
 

K bodu 16 – Návrh na schválenie neupotrebiteľnosti, vyradenie 
a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného 
a neupotrebiteľného nehnuteľného majetku: JUDr. Budziňáková, MBA, 
vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, uviedla, že po vykonaných inventarizáciách 
spracovali pracovníci odboru návrhy na vyradenie majetku, ktorý už neslúži svojmu účelu. 
V bode A je uvedená neupotrebiteľnosť a vyradenie projektovej dokumentácie od doby jej 
obstarania v roku 2009. Doteraz je zaradená na účte nezaradených investícií. Realizovať sa už 
nebude, pretože na SOŠ polytechnickej J. A. Baťu vo Svite sa realizovala iná projektová 
dokumentácia. V bode B je vyradenie neupotrebiteľného hnuteľného majetku v správe 
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Nachádzajú sa tam aj hnuteľné veci v nájme 
Ľubovnianskej nemocnice, n. o. a SZŠ v Levoči, ktoré nie sú príspevkovými a rozpočtovými 
organizáciami PSK, ale majú iný charakter. Je tam nájomný vzťah, nie správa. V bode C sú 
navrhnuté na vyradenie 2 stavby bez súpisného čísla v správe SÚC PSK, oblasť Poprad. Ide 
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o sklad soli a budovu zimnej údržby, ktoré sú v takom zlom stave, že sa už neoplatí investovať 
do ich rekonštrukcie. 
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. e), zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 ods. 
(1) písm. f), a w) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
A.     s c h v a ľ u j e 
A.1. neupotrebiteľnosť a vyradenie neaktuálnej nepoužiteľnej projektovej dokumentácie z účtu 
042 Obstarávanie dlhodobého hmotného majetku - zmarená investícia  v obstarávacej cene 
59 714,20 eur v správe SOŠ polytechnická J. A. Baťu vo Svite vypracovanej k investičnej akcii 
„Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ J. A. Baťu vo Svite“ z roku 2009 
A.2. vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku v správe organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a prenajatého majetku podľa rozpisu uvedeného v prílohe 
tohto uznesenia 
A.3. neupotrebiteľnosť, vyradenie a fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného nehnuteľného 
majetku v správe SÚC PSK, oblasť Poprad, podľa rozpisu uvedeného v prílohe tohto uznesenia. 
Hlasovanie:           za: 58   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Príloha tohto uznesenia: 
 

Rozpis neupotrebiteľného hnuteľného majetku k bodu A.2. uznesenia: 
 

P. 
č. 

Umiestnenie Inventárne 
číslo 

Názov majetku Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena € 

Zostatková 
cena € 

1. Podtatranské 
múzeum  
v Poprade 

64443 Osobný automobil Opel  2003 9 954,86 0,00 

2. Podtatranská 
knižnica  
v Poprade 

5/404/190 Multifunkčné zariadenie 
CANON 

 2007 5 310,70 0,00 

3. Knižnica  
J. Henkela  
v Levoči 

5-80 Bezpečnostný rám 
EM 270 

 2007 6 638,88 0,00 

4. Divadlo  
A. Duchnoviča  
v Prešove 

599 Inšpekčný pult         -             
zvukové zariadenie 

 1990 5 232,65 0,00 

5. DSS Sabinov 4/539/70 Vysokootáčková práčka 
ELEKTROLUX 

2009 14 792,49 0,00 

6. DSS Sabinov 4/541/49 Plynový kotol 60 l G260P 2009 6 171,39 0,00 
7. DSS v Jabloni 420 1 Kotol E-B-85/700-85 L 2009 4 330,57 0,00 
8. DSS v Jabloni 411 1 Automatická práčka -Miele 

WS 5426 LP 
2000 4 442,14 0,00 

9. CSS Spišský 
Štvrtok 

454171 Kotol liatinový 
teplovodný 

2009 20 350,84 0,00 

10. DSS sv. Jána  
z Boha 

6444 2 Motorové vozidlo 
Škoda Felícia kombi 

1996 10 607,63 0,00 

11. Domov 
v Poloninách 

16 Stoličkový výťah M100 
teplovodný 

2015 4 896,00 0,00 

12 DSS Giraltovce 45414541026 Plynový kotol varný 100l, 
PSAFD6D 

2005 5 871,77 0,00 

13. DSS Giraltovce 45414541029 Elektrický varný kotol KE 100- 2007 4 566,29 0,00 
 

14. DSS Giraltovce 45414541027 Elektrická panvica  -PE980 2007 5 119,30 0,00 
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15. Gymnázium 
Lipany 

453843 Teleskopická umývačka riadu 
ZANUSSI LS9P 

2005 4 857,01 0,00 

16. Gymnázium 
Lipany 

453810 Konvektomat INOXTREND 2008 9  414,47 0,00 

17. SPŠ technická 
Bardejov 

6 444 1 Škoda Felicia EEF613 1998 8 527,52 0,00 

18. Hotelová 
akadémia Prešov 

7538 6 Elektrický parný konvektomat 
ZANUSSI 

2006 9 431,20 0,00 

19. SOŠ dopravná 
Prešov 

602360703 Škoda Felicia 1995 9 156,64 0,00 

20. SOŠ dopravná 
Prešov 

602360704 Seat Inca 1996 11 584,68 0,00 

21. SPŠ strojnícka 
Prešov 

4512354 Frézka FC16 CNC 1992 10 349,86 0,00 

22. SPŠ strojnícka 
Prešov 

4512 25 Brúska BUA-20 1974 3 513,14 0,00 

23. SPŠ strojnícka 
Prešov 

4512 7 Sústruh SUK 50 1974 3 989,88 0,00 

24. SPŠ strojnícka 
Prešov 

4512 64 Vodorovná vyvrtovačka VM 63 1974 7 303,99 0,00 

25. Gymnázium J. A. 
Raymana Prešov 

4001 210 Plynová panvica 80l   2003 5 358,23 0,00 

26. Gymnázium J. A. 
Raymana Prešov 

1114358-11 Konvektomat 2001 14 608,08  0,00 

27. Škola umeleckého 
priemyslu Prešov 

IM 0013 Teplovod do dielne    1994 4 760,96 0,00 

28. Školský internát 
Poprad 

911 Plynový varný kotol 60L,  
PM 7508   

2008 6 158,01 0,00 

29. Školský internát 
Poprad 

912 Plynový varný kotol 150L, 
PM 9506 

2008 6 664,49 0,00 

30. Školský internát 
Poprad 

913 Umývačka riadu HT 11 2008 3 981,68 0,00 

31. SÚC Bardejov 41128/IV Hydraulické rýpadlo DH 10.01.1989 16 150,17 0,00 

32. SÚC Bardejov 41132/IV Nakladač UN-053  06.11.1989 7 681,07 0,00 

33. SÚC Bardejov 41105/VI Kolesový traktor Z 7711 20.12.1987 3 895,59 0,00 

34. SÚC Bardejov 41110/VI Nákladný automobil T-815 06.11.1989 12 464,42 0,00 

35. SÚC Bardejov 41143/VI Malý nákladný automobil  
ŠKODA PICK-UP  

18.08.1997 10 854,91 0,00 

  36. SÚC Humenné  453301431 Snehová radlica RSP/K 31.12.2004 11 119,46 0,00 
37. SÚC Humenné 644500138 Sypač HE 438 AR  08.09.1972 36 440,58 0,00 

38. SÚC Humenné 740 Stromoradie cesty II. triedy 01.01.1960 795,83 0,00 

39. SÚC Humenné 74 Stromoradie cesty III. triedy 06.11.1989 7 152,89 0,00 

40. SÚC Poprad 993300261 Nakladač univerzálny  30.11.1989 7 152,89 0,00 

41. SÚC Prešov 113-445-6 Nákladný sklápací sypač 30.09.1974 13 715,86 0,00 

42. SÚC Prešov 158-445-6 Nákladný automobil AVIA  28.12.1984 5 319,06 0,00 

43. SÚC Prešov 185-445-6 Nákladný automobil PRAGA 20.12.1987 4 653,42 0,00 

44. SÚC Prešov 203-533-4 Nakladač kĺbový 31.12.1988 19 348,74 0,00 

45. SÚC Prešov 443-533-4 Snehová radlica SRSD 3 500  12.09.2001 8 627,88 0,00 

46. SÚC Prešov 214-445-6 Nákladný automobil Avia 31 31.08.1993 18 464,12 0,00 

47. SÚC Stará 
Ľubovňa 

L53300024 Snehová fréza U406 27.12.1971 19 826,23 0,00 

48. SÚC Stará 
Ľubovňa 

L53300065 Kosačka Schmid SL 643 10.06.1981 7 767,38 0,00 

49. SÚC Stará 
Ľubovňa 

L04/77 Kosačka rotačná ZTR165 01.05.2004 4 964,81 0,00 

50. SÚC Stará 
Ľubovňa 

L04/70 Nakladač HON UN00-16  06.06.1989 7 681,07 0,00 

51. SÚC Svidník S40505 Miešacie centrum 29.12.1995 10 106,35 0,00 
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52. SÚC Svidník S 40510 Nadstavba sypača US8 04.03.1996 39 666,73 0,00 

53. SÚC Svidník S60280 Viacúčelový sypač VSV6/IV 14.02.1989 51 504,70 0,00 

54. SÚC Vranov  
nad Topľou 

V6445024 Avia skriňová 17.01.1989 4 475,67 0,00 

55. SÚC Vranov  
nad Topľou 

V6445028 Avia s predĺženou kabínou  10.09.1990 5 644,99 0,00 

56. SÚC Vranov  
nad Topľou 

V6531013 Kolesový traktor-kosačka 23.05.1992 25 095,50 0,00 

57. SÚC Vranov  
nad Topľou 

V4533039 Nakladač UNK 320.3 29.09.1989 18 127,20 0,00 

58. SÚC Vranov  
nad Topľou 

V4533040 Vibračný valec VSH 100  13.04.1990 7 983,14 0,00 

59. SÚC Vranov  
nad Topľou 

V4533053 Snehová radlica 30.05.1997 4 414,79 0,00 

60. SÚC Vranov  
nad Topľou 

V4533054 Univerzálny nakladač 31.12.1997 30 697,14 0,00 

61. SÚC riaditeľstvo 
Prešov 

009-444-6 Osobný automobil ŠKODA 
OCTAVIA sedan 

22.12.2000 20 410,95 0,00 

62. SÚC riaditeľstvo 
Prešov 

001-444-6 Osobný automobil OCTAVIA 
ELEGANCE 

29.06.2004 23 235,41 0,00 

63. SÚC riaditeľstvo 
Prešov 

018-444-06 Osobný automobil OCTAVIA 
TOUR 1,9TDi 

08.09.2006 18 256,66 0,00 

64. Ľubovnianska 
nemocnica, n. o. 

400780 Ergonomická súprava 15.05.2002 38 031,60 0,00 

65. Ľubovnianska 
nemocnica, n. o. 

400929 Osobný automobil Fabia 01.11.2002 12 521,87 0,00 

66. Ľubovnianska 
nemocnica, n. o. 

400732 RTG prístroj 
MULTIPUS 

08.12.1989 38 524,60 0,00 

67. Ľubovnianska 
nemocnica, n. o. 

400915 Mobilný RTG prístroj 
POLYMOBIL 10 

01.01.1997 32 370,71 0,00 

68. Ľubovnianska 
nemocnica, n. o. 

400750 Koagulometer CA 540 01.12.2003 18 908,42 0,00 

69. SZŠ Š. Kluberta 
Levoča 

400248 Inkubátor Infanta 100 10.04.1995 5 980,050 0,00 

 

 
Rozpis neupotrebiteľného nehnuteľného majetku k bodu A.3. uznesenia: 

 

 Správca 
 

Názov majetku  
a umiestnenie 

Inventárne 
číslo 

Dátum 
zaradenia 

Vstupná 
cena € 

Zostatková 
cena € 

1. SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

Sklad soli-k. ú. Štrba, 
vedený na LV 3882, KN-C 
p. č. 2489/6,  
bez súpisného čísla 

 
181200041 

 
31.10.2002 

 
5 000,02 

 
1 081,09 

2. SÚC PSK,  
oblasť Poprad 

Budova zimnej údržby-k. 
ú. Vernár, vedená na 
LV1161, KN-E, p. č. 465, 
bez súpisného čísla 

 
181200047 

 
01.01.1961 

 
2 955,92 

 
0,00 

 
 
 

K bodu 17 – Rôzne: 
A/ Doplatok k Zmluve o službách vo verejnom záujme – zabezpečenie OOPP 
a dezinfekcie v prímestskej autobusovej doprave: Ing. Galajda, vedúci odboru 
dopravy Úradu PSK, informoval prítomných, že opatrenia sa delili na dve skupiny. Prvá 
chránila vodičov autobusov, preto boli zakúpené ochranné osobné pracovné prostriedky. 
Druhým opatrením dochádzalo na pravidelnej báze k dezinfekcii vnútorných priestorov 
autobusov, autobusových staníc a miest, kde dochádzalo k zvýšeniu koncentrácie ľudí. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2021 Z. z. v znení neskorších predpisov   s c h v a ľu j e   doplatok k Zmluve o 
službách vo verejnom záujme na zabezpečenie OOPP a dezinfekciu v prímestskej 
autobusovej doprave pre autobusových prepravcov za rok 2021 v celkovom objeme 
620 865 eur.  
Hlasovanie:           za: 56   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
B/ Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – 
neposlancov: Ing. Makara, vedúci odboru financií Úradu PSK, uviedol, že v dnešnej 
dobe sa vo veľkej miere využívajú digitálne a telekomunikačné služby a iné moderné 
vymoženosti doby. Pre zabezpečenie funkcie a kompetencie PSK sa v čl. III dodatku č. 2 dopĺňa 
náhrada poslancom PSK vo výške 480 eur ročne a to aj za minulý rok 2021.  
Diskusia:  
Poslankyňa Schlosserová poďakovala v mene všetkých poslancov poslancovi Bieľakovi 
a PhDr. Petrovej, PhD., vedúcej oddelenia organizačného a registratúry Úradu PSK, za 
spracovanie a predloženie tohto návrhu do programu dnešného rokovania. Poďakovala, že 
myslia nielen na nich, ale aj za nich. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z.  rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov   s c h v a ľ u j e   Dodatok č. 2 k Zásadám 
odmeňovania poslancov Prešovského samosprávneho kraja a členov komisií – 
neposlancov. 
Hlasovanie:           za: 58   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Príloha tohto uznesenia: 

DODATOK č. 2 
k Zásadám odmeňovania poslancov Prešovského samosprávneho kraja 

a členov komisií – neposlancov 
(ďalej len Dodatok č. 2) 

 
I. 

Úvodné ustanovenie dodatku č. 2  
 

Účelom dodatku č. 2 k Zásadám odmeňovania poslancov Prešovského samosprávneho kraja 
a členov komisií - neposlancov (ďalej len „Zásady odmeňovania“) je právna úprava paušálnych 
výdavkov poslancov Prešovského samosprávneho kraja spojených s výkonom ich mandátu. 
 

II. 
Paušálne náhrady poslancov PSK 

 
Doterajšie znenie Zásad odmeňovania sa dopĺňa o nový článok III, ktorý vrátane názvu znie 
nasledovne: 

Článok III. 
Paušálne náhrady poslancov PSK 

 
1. Poslancom patria paušálne náhrady za prácu vykonávanú prostredníctvom  komunikačných 

(internet) a telekomunikačných (mobil) prostriedkov a iných režijných nákladov spojených 
s výkonom poslaneckej funkcie, ktoré nie sú financované z rozpočtu PSK - ročne vo výške 
480,00 eur.  

2. Paušálna náhrada bude poslancom vyplatená v najbližšom výplatnom termíne po ukončení 
kalendárneho roka. V prípade, že dôjde k zániku mandátu poslanca počas kalendárneho roka, 
vyplatí sa alikvotná časť paušálnej náhrady podľa bodu 1 v najbližšom výplatnom termíne po 
zániku mandátu.   

3. Paušálna náhrada podľa bodu 1 bude poslancom poskytnutá už za kalendárny rok 2021 vo 
výplatnom termíne za mesiac február 2022. 

 
 

III.  
Záverečné ustanovenia dodatku č. 2 

 

Doterajší článok III – Záverečné ustanovenia Zásad odmeňovania sa mení (prečísluje) na nový 
článok IV a zároveň sa dopĺňa o nasledovné body 6 a 7: 
 
6. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania bol schválený Zastupiteľstvom Prešovského   
    samosprávneho kraja, uznesením č. 928/2022 dňa 7. februára 2022.  
7. Dodatok č. 2 k Zásadám odmeňovania nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia.   
 
Ostatné ustanovenia Zásad odmeňovania zostávajú bez zmien. 
 
V Prešove 7. februára 2022 
                                                                                                                        

             PaedDr. Milan Majerský, PhD. 
 predseda 
 Prešovského samosprávneho kraja 
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C/ Zavedenie štandardizovaných systémov manažérstva v sociálnych 
zariadeniach: Poslanec Gašper pripomenul tragédiu v DSS v Osadnom. Ukázalo sa, že 
pripravenosť na havárie nie je dostatočná špeciálne v zariadeniach, kde klienti nie sú schopní 
spolupráce a majú problémy sami so sebou. V minulosti navrhoval a rozprával s vedúcim 
odboru sociálnych vecí a rodiny o možnosti zavedenia systémov manažérstva. Najčastejšie sa 
hovorí o kvalite. Po tejto tragickej udalosti vidno, že zrejme oveľa väčšiu váhu treba venovať 
bezpečnosti. Existujú systémy manažérstva hovoriace o rizikách súvisiacich s bezpečnosťou 
priamo pracovníkov, ale aj s bezpečnosťou osôb zdržiavajúcich sa na pracovisku. V tomto 
ponímaní sú to klienti. Jeho návrh, aby sa v tomto smere úrad a odbor nejako angažoval, sa 
nestretol s podporou. Tým nemyslí vedúceho odboru, ale nejakých iných pracovníkov. Dostali 
sa mu do uší nejaké slová, ktoré radšej nebude spomínať. Úprimne navrhuje skutočne sa 
zamyslieť nad tým, že úrad môže zohrať veľmi vážnu úlohu v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK. To sa týka nielen kvality poskytovaných služieb, ale aj bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci. Existujú medzinárodné normy, ktoré sú v hrubých rysoch zahrnuté do 
legislatívy SR a silne zdôrazňujú pripravenosť na havarijné a núdzové situácie. Napr. nácvik 
týchto reakcií v prípade požiaru, záplavy, zrútenia budovy a pod. V diskusii s niektorými 
pracovníkmi úradu, ale aj v bežnom živote v priebehu jeho zamestnania sa stretáva s názormi, 
že tieto systémy manažérstva sú len byrokraciou a zbytočnou kopou papiera. Môže to tak byť 
a v mnohých prípadoch to tak aj je, keď tieto systémy nie sú zavedené správne. Vybadal určitú 
nevraživosť voči zavedeniu týchto systémov a ich prípadnej možnej certifikácii. Aby sa zvýšila 
pripravenosť zariadení PSK na rizikové situácie a predišlo sa tragickým udalostiam, navrhuje, 
aby úrad zorganizoval jednodňový informačný seminár s vystúpením zástupcu poradenských 
firiem, ktorý by vysvetlil, o čom sú tieto systémy, ako ich možno zaviesť a čo z nich možno 
získať. Vystúpil by aj zástupca certifikačných spoločností. Veľmi veľkú váhu by dal aj 
vystúpeniu riaditeľa nejakého sociálneho zariadenia, kde majú zavedené certifikované systémy. 
KSK priamo zo svojho rozpočtu vyčleňuje peniaze pre svoje sociálne zariadenia na zavedenie 
a certifikovanie týchto systémov. Ak sa to urobí dobre, prínos je naozaj veľký. Aj v pôsobnosti 
PSK sú zariadenia so zavedením tohto systému, v minulosti bol v niektorých aj certifikovaný, 
ale nevhodným prístupom zo strany úradu alebo aj samotných zariadení systémy nie vždy 
naplnili očakávanie. Dáva na zváženie zorganizovanie spomínaného seminára, ktorý by mohol 
zmeniť pohľad na danú záležitosť. Verí, že by sa otvorili oči zástupcom úradu aj sociálnych 
zariadení a došlo by ku kvalitatívnemu posunu riadenia týchto zariadení. Požiadal predsedu 
PSK, aby po diskusii predložil návrh uznesenia, ktoré v tejto súvislosti predkladá. 
Diskusia:  
Podpredseda PSK Lukáč dodal, že tragédia v Osadnom zasiahla snáď všetkých. Z jeho 
pohľadu urobil odbor sociálnych vecí a rodiny všetko, čo bolo potrebné. Nehovorí, že návrh 
poslanca Gašpera je zlý, ale na druhej strane ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už 
vydalo podobný príkaz o poskytnutí určitých krokov a týka sa nielen sociálnych zariadení 
v pôsobnosti PSK, ale všetkých sociálnych zariadení v rámci SR. PSK by v podstate duplicitne 
riešil to, čo už zadalo ministerstvo riešiť všetkým zriaďovateľom, verejným aj neverejným 
poskytovateľom. PSK by išiel trochu nad rámec. Nebolo by dobré robiť nejaké závery týkajúce 
sa DSS v Osadnom, keďže ombudsmanka pre telesne postihnutých na tom pracuje, úrad a 
ministerstvo s ňou intenzívne komunikuje. Mgr. Guman povedal, že táto tragédia sa dotkla 
všetkých. PSK ešte nemá oficiálne závery vyšetrovateľa ani požiarnikov. Úrad ešte nedisponuje 
záverečnou správou. Je pravdou, že PSK okamžite vyzval štatutárnych zástupcov všetkých 25 
sociálnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zrevidovať a skontrolovať všetky 
systémy BOZP a protipožiarnej ochrany príslušnými oprávnenými pracovníkmi. Boli 
zrealizované všetky protipožiarne a poplachové nácviky. Systém manažérstva kvality 
spomínaný poslancom Gašperom PSK zavádza a jeho súčasťou sú aj systémy manažérstva 
krízových situácií. V tejto chvíli by počkal na závery vyšetrovania. Ministerstvo už vyzvalo 
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všetkých poskytovateľov sociálnych služieb o zrevidovanie všetkých postupov. PSK to urobil 
hneď a s vedením budú prerokované všetky konkrétne nájdené nedostatky v zariadeniach  s ich 
systémovým ale jednorazovým odstránením. Následne bude spracovaná súhrnná správa. 
Poslankyňa Schlosserová uviedla, že komisia sociálna rokovala podrobne o tejto tragédii, aj 
keď vyšetrovanie nie je ešte ukončené. Osobne si myslí, že zamestnanci prechádzajú 
jednotlivými školeniami, skôr je potrebné zabezpečenie tohto dôsledku a jeho prejavenie 
v inom smere. Potvrdilo sa, že nielen v Osadnom je potrebné prijať nejaké opatrenia. Tie 
členovia komisie predložili predsedovi PSK, aby v spolupráci s predsedami ďalších 
samosprávnych krajov boli zabezpečené určité veci spracované v troch bodoch. Žiadajú v nich 
vlastne o spoluprácu a všetky smerujú do NR SR a na ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny. Poslanec Gašper poďakoval všetkým diskutujúcim, ktorí reagovali na jeho 
príspevok. Musí povedať, že všetko sú to názory a postoje svedčiace o tom, že nechceme urobiť 
niečo viac, než je potrebné pre klientov a ľudí v zariadeniach PSK. Chceme len počkať, čo sa 
stane, aký bude záver vyšetrovania, potom zahladíme stopy, urobíme čo treba, lebo niečo urobiť 
treba, niečo posunieme do NR SR, niečo urobí ministerstvo a pod. Je to stav, ktorý PSK 
neposunie dopredu absolútne v ničom. Tak to bolo stále. Ak chceme naozaj niečo progresívne 
urobiť, urobme niečo iné, než sa robilo doteraz a výsledky sú, aké sú. O tomto rozpráva odkedy 
je členom komisie sociálnej aj inde. Musí povedať, že je to hrubé nepochopenie týchto 
manažérskych štandardizovaných systémov celosvetovo zavádzaných, ktoré skutočne idú nad 
rámec legislatívy, nariadení ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, opatrení komisie 
sociálnej, záverov vyšetrovateľa. Sú to štandardy vedúce k zlepšovaniu. Práve kvôli tomu 
predložil návrh na uznesenie. Požiadal poslancov, aby pozerali na celú záležitosť perspektívne 
a nielen na to, že sa urobí čo najnutnejšie treba. Predseda PSK Majerský, pri akejkoľvek 
empatii, ktorú sa snaží teraz nájsť, by volil citlivejšie slová ako je zahladzovanie stôp. Nezapadá 
mu to nijako do kontextu toho, čo sa rieši a udalosti, ktorá sa stala. Požiadal, aby sa už 
neopakovalo niečo podobné, lebo vyšetrovanie prebieha a poslanec Gašper už hovorí 
o zahladzovaní stôp. Nevie, z ktorej strany. To fakt presahuje akýkoľvek rubikon toho, aký 
postoj a pohľad má Úrad PSK nielen na klientov ale aj na zamestnancov. Je to súbor činností, 
za ktorým stoja živí ľudia. Žiaľ, niektorí z nich prišli pri tejto udalosti o život, ale v nijakom 
prípade by nezasahoval do niečoho takého, ako je zahladzovanie stôp. Podľa jeho názoru to 
bolo zo strany poslanca Gašpera necitlivé voči tomu, čo sa tam deje a ako tam ľudia žijú. 
Poslankyňa Schlosserová reagovala na slová poslanca Gašpera. Ako myslel konkrétne to 
zahladzovanie stôp, alebo nevyjadrovanie sa k veci? Je predsa jasný postup, pri ktorom sú 
potrebné schválené veci. Nemôže si len samotná komisia alebo sám PSK presadiť to, čo nie je 
v zákone. Osobne si myslí, že spomínané školenia neprinesú nič, lebo tam sú potrebné 
argumenty k veciam, keď sa dejú. K PSK a samotnému odboru sociálnych vecí a rodiny dodala, 
že počas dvoch dní sa odstraňovali len tie škody a 46 000 eur sa investovalo do obnovy izieb. 
Na komisii hovorili aj o spôsoboch zabezpečenia bezpečnosti. Všetko prešli, pripravili  
a oslovili predsedu PSK, aby spolu s ďalšími samosprávnymi krajmi oslovil kompetentných. 
S poslancom Ledeckým prešli ďalší postup smerovaný do NR SR. Podpredseda PSK Lukáč 
poukázal na slová poslanca Gašpera o zahladení stôp. Nie je taký mierny ako predseda PSK. Je 
to hyenizmus. PSK robí všetko pre dôkladné vyšetrenie tejto tragédie a musí spolupracovať. 
Nevie vstupovať do živých vecí a v tejto chvíli môže len počkať, ako to dopadne, kto pochybil, 
kto nepochybil. Verí, že všetko bolo dodržané. Môžu sa stať aj veci, ktoré nikto nevie predvídať. 
Obviniť niekoho zo zahladzovania stôp je tak ďaleko cez čiaru, že nevie, či v tejto rokovacej 
miestnosti počul niečo arogantnejšie. Nevie, či ide už predvolebný boj poslanca Gašpera, alebo 
čo tým vlastne sleduje. Jeho vyjadrenie bolo absolútne cez čiaru. Poslankyňa Sirková nechcela 
reagovať, ale spomínané DSS sa nachádza na území okresu Snina, ktorý má troch poslancov 
v Zastupiteľstve PSK. J. Šrenkel, riaditeľ tohto zariadenia, bol ich veľmi dobrým priateľom. 
Ešte dnes majú čo robiť, aby sa s danou skutočnosťou a udalosťou vyrovnali a ešte to naozaj 
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veľmi dlho potrvá. V DSS Osadné sú klientmi deti, ktoré odchádzajú do tohto zariadenia hneď 
po narodení s veľmi ťažkým mentálnym aj fyzickým postihnutím, ležia 20 – 22 rokov aj viac 
vo svojich postieľkach. Nevidia, nerozprávajú a reagujú iba na dotyk a pohladenie. 
Navštevovala toto zariadenie každý rok či už sponzorsky alebo pri iných príležitostiach. 
S riaditeľom stále prešli celé zariadenie. J. Šrenkel bol takým svedomitým riaditeľom, že 
pochybuje a je hlboko presvedčená, že po všetkých prevedených kontrolách ministerstvom, 
políciou, hasičmi nebude zistené zanedbanie starostlivosti o klientov. Celý kolektív 
zamestnancov bol súdržný. Sú to obetaví ľudia, zariadenie fungovalo dlhé roky ako hodinky. 
Riaditeľ J. Šrenkel bol prísny a trval na dodržiavaní všetkých pravidiel a pokynov. Verí, že 
všetky spracované dokumentácie BOZP, školenia a ďalšie veci tam sú. Je o tom presvedčená. 
V dôsledku rôznych mediálnych výstupov odborníkov sociálnej oblasti v súvislosti s tragédiou 
mali zamestnanci obavy zo zatvorenia tohto zariadenia. Písal o tom aj denník Korzár koncom 
roka. V tejto súvislosti poďakovala za podporu predsedovi PSK a vedúcemu odboru sociálnych 
vecí a rodiny. Osobne telefonovala s Ing. Slaninkom, ktorý jej odporúčal upokojiť 
zamestnancov, aby činnosť zariadenia pokračovala ďalej. Vykonali sa rekonštrukcie, opravy 
atď. V médiách zaregistrovala skutočnosť, že aj klienti musia byť poučení o bezpečnosti 
a protipožiarnych predpisoch. Musia byť, ale v zariadeniach, kde sa to dá. Ale nie klienti  DSS 
v Osadnom s ťažkým mentálnym postihom. Ešte raz poďakovala predsedovi PSK Majerskému 
a Ing. Slaninkovi za podporu zamestnancov a upokojenie situácie. Naozaj verí, že DSS Osadné 
bude vo svojej činnosti pokračovať ďalej, pretože takéto zariadenie nepotrebuje len okres Snina 
a PSK, ale celá SR. Sú tam umiestňované veľmi ťažké prípady, o ktoré nikto nejaví záujem. 
V obci Osadné majú aj svoj cintorín. Stala sa strašná udalosť, ale verí, že sa nestala nejakým 
nedopatrením alebo zanedbaním pracovných povinností, pretože pozná všetkých 
zamestnancov. Predseda PSK Majerský poďakoval poslankyni Sirkovej za vyjadrenie 
svedectva, lebo pozná situáciu naozaj veľmi dobre dĺžkou svojho poslaneckého mandátu aj 
pôsobením vo funkcii starostky obce v okrese Snina. Následne predniesol poslanecký návrh 
poslanca Gašpera a dal o ňom hlasovať. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja u k l a d á pripraviť jednodňový 
informačný seminár pre pracovníkov odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK a pre 
riadiacich pracovníkov sociálnych zariadení v pôsobnosti PSK o štandardizovaných 
systémoch manažérstva kvality, na ktorom vystúpi vybraný poradca, zástupca 
certifikačnej spoločnosti a riadiaci pracovník sociálneho zariadenia, v ktorom takéto 
systémy sú zavedené.  
Termín: 31. 3. 2022       Zodpovedný: vedúci odboru sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK   
Hlasovanie:           za: 4   proti: 9     zdržalo sa: 38          
Návrh na uznesenie nebol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Vook dal do pozornosti prítomných informáciu o ukončení činnosti pohotovostnej 
zubnej lekárskej služby vo Svidníku. Intenzívne to riešili s predsedom PSK, podpredsedom 
PSK Jakubovom, riaditeľom nemocnice a s vedúcou odboru zdravotníctva Úradu PSK. 
Poďakoval všetkým. Od 1. 3. 2022 bude naďalej vykonávaná táto služba pre región Svidník. 
Podpredseda PSK Jakubov dodal, že to bola práca navyše, ale v dobrom zmysle slova, lebo 
nešlo o zaťažujúcu prácu. Podľa verejnej minimálnej siete definovanej § 9 nariadením vlády č. 
640/2006 pre PSK postačujú 3 ambulancie fungujúce v Humennom, Prešove a Poprade. 
Nariadenie hovorí o tom, že má byť jedna zubná lekárska pohotovostná služba na 400 000 
obyvateľov. Pri počte obyvateľov PSK 830 000 – 850 000 postačuje 2,5. PSK má 3 funkčné 
ambulancie a vo Svidníku bude štvrtá. PSK to berie ako starostlivosť o dostupnosť a kvalitu 
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zdravotnej starostlivosti – stomatologickej. Poďakoval predsedovi PSK za aktívny záujem, 
poslancovi Vookovi, ktorý v dobrom zmysle slova bombardoval odbor zdravotníctva 
a upozorňoval na tento problém, zamestnancom odboru zdravotníctva, konkrétne Mgr. 
Cuperovej a vedúcej odboru Mgr. Sabolovej, ktoré veľmi promptne a odborne pripravili 
materiál, aby zo strany PSK boli urobené všetky kroky na pokračovanie činnosti. Dúfa, že 
občania v okrese Svidník budú spokojní s tým, že sa nič neruší a všetko trvá naďalej.  
Poslankyňa Sirková mala pripomienku k celkovej covidovej situácii vo Výzve pre región pre 
rok 2022, kde sú stanovené podmienky pre žiadateľov s tým, čo všetko musia splniť. Vidí určitý 
problém v podávaní výzvy do 31. 3. najmä pri stavebnom konaní, kde sú všetky vyjadrenia pri 
územnom konaní alebo stavebnom povolení požadované od rôznych organizácií a kvôli 
pretrvávajúcej zlej covidovej situácii chýbajú ľudia v štátnych organizáciách. Proste sa 
predlžujú lehoty stavebných konaní tak, že v niektorých prípadoch nie je možné doložiť 
projektovú dokumentáciu so žiadosťou a s právoplatným stavebným povolením. Výzva v čl. III 
– podmienky výzvy v bode 2.10.5. umožňuje do 6 mesiacov doložiť stavebné povolenie, ak ho 
žiadateľ nedokladá pri podaní žiadosti, ale v čl. III v bode 2.10.4  je uvedené, že projektová 
dokumentácia musí byť overená v stavebnom konaní. Teda ak žiadateľ podá žiadosť, nedá k nej 
stavebné povolenie, pretože to prebieha, napr. doba vybavenia stavebného povolenia pokračuje, 
ale nemôže mať ani právoplatné pečiatky na projektovej dokumentácii, kde sa schvaľuje 
stavebným úradom deň vydania rozhodnutia. Požiadala kompetentných, či by bolo možné, že 
žiadateľ môže doložiť potvrdenie zo stavebného úradu o prebiehajúcom stavebnom konaní 
a projektová dokumentácia nebude overená pečiatkou v stavebnom konaní, lebo veľa 
žiadateľov je práve v tomto stavebnom konaní. Predseda PSK Majerský odpovedal, že tento 
návrh má svoju logiku. Už bolo niekoľko takýchto pripomienok. PSK sa bude snažiť o také 
riešenie, aby naozaj vyšiel v ústrety týmto žiadateľom, aby sa projekt nehodil niekde do koša 
pre chýbajúci podklad. Zo strany zamestnancov Úradu PSK nebude problém, ktorý by 
znemožnil byť žiadateľom až do finálnej fázy. 
Poslankyňa Bujňáková poďakovala PSK a zamestnancom odboru zdravotníctva za výborný 
nápad a distribúciu informačných  letákov s odporúčaním pri covid-19 občanom PSK. Dostala 
spätnú väzbu od občanov s prosbou o poďakovanie zainteresovaným osobám. Predseda PSK 
Majerský dodal, že vedúca odboru zdravotníctva si zaslúži poďakovanie, lebo PSK bol 
inšpiráciou aj pre iné kraje. Dokonca ministerstvo zdravotníctva si vyžiadalo tento podklad na 
rozšírenie informácií pre svoj infoportál fungujúci už niekoľko mesiacov. Podpredseda PSK 
Jakubov poďakoval poslankyni Bujňákovej za tento vstup, lebo všetci pracovníci odboru 
zdravotníctva prežívajú naozaj ťažké obdobie v súvislosti s covidom. Zabezpečujú testovanie 
a očkovanie, sami sú vystavení veľkému riziku a je to práca naviac. Z lekárskeho hľadiska 
môže povedať, že je to práca na veľmi vysokej úrovni. Je rád, že tento proces sa podaril a od 
PSK sa inšpirujú aj iné kraje. Poďakoval všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave 
a distribúcii tohto materiálu. 
Poslanec Kmec upozornil na nedostatok pediatrov v okrese Bardejov, ale pravdepodobne je to 
tak v celom kraji. Keďže sa touto problematikou momentálne zaoberá, môže konštatovať, že 
väčšina lekárov je v dôchodkovom veku a na ich miesto nemá kto nový nastúpiť. Vznikajú 
situácie, keď napr. marginalizované skupiny majú cestovať za lekárom 30 km. Predpokladá, že 
budú žiadať, aby k nim chodili záchranky, lebo nebudú chodiť 30 km k svojim obvodným 
lekárom. Požiadal odbor zdravotníctva o spoločné hľadanie nejakých riešení a možností do 
budúcnosti, ako zabezpečiť v týchto lokalitách zdravotnú starostlivosť. Predseda PSK 
Majerský odpovedal, že tejto téme sa PSK venuje intenzívne už niekoľko  mesiacov. Vyše 60 
% pediatrov je v dôchodkovom veku. Stav je alarmujúci. Je to otázka skôr pre ministerstvo 
zdravotníctva. Túto otázku preniesol na ministerstvo zdravotníctva, komunikoval s ministrom 
zdravotníctva s tým, že to nie je len otázka PSK, ale celého Slovenska. PSK sa tejto situácii 
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bude venovať naďalej, lebo je to vážne nebezpečenstvo hlavne pre rodiny žijúce v odľahlých 
častiach PSK. Poďakoval za podnet. 
Poslanec Šmilňák upozornil na dnešné schválené uznesenie s mandátom pre ľudí, ktorí pracujú 
vo výboroch pre otázky zamestnanosti. Požiadal úrad, aby sa čo najskôr po podpísaní uznesenia 
dostala táto správa na okresné úrady, lebo napr. v Bardejove zasadajú už 10. 1., aby boli 
platnými členmi týchto výborov. Požiadal kompetentných pracovníkov, aby túto informáciu 
posunuli na okresné úrady práce. 
Poslanec Ceľuch súhlasí so slovami poslankyne Bujňákovej. Včera rozprával s dôchodcami, 
ktorí sa veľmi pochvalne vyjadrili k distribuovanému materiálu. Požiadali ho, aby odkázal 
vláde SR, že tento materiál mala dávno distribuovať občanom SR. PSK patrí veľká vďaka. 
Zneužije túto situáciu vzhľadom na prítomnosť poslanca NR SR priamo v zasadacej miestnosti. 
Nebude hovoriť ako poslanec, ale ako hasič DPO SR, ktorí boli ukrátení o dotáciu vo výške 
zhruba 500 000 eur, ktorou sa financovali územné organizácie. Požiadal poslancov PSK, ktorí 
sú zároveň poslancami NR SR, aby im pomohli s financiami, lebo od mája budú musieť 
prepúšťať ľudí, ktorí v covidovom čase boli hrdinami a dnes sú na odstrel. Je mu veľmi ľúto, 
že takto zneužíva pôdu PSK. Ide o zúfalý počin štatutára, ktorý si nevie rady s tým, ako sa 
dostať k týmto peniazom. Za 100 rokov histórie prekonali obdobie svetovej hospodárskej krízy, 
rôzne režimy a  keď ukázali, že vedia chrániť záujmy tohto štátu, tak sa niektorí funkcionári 
postavili tak, ako sa postavili. Všetkým sa ospravedlnil. Podpredseda PSK Lukáč si osobne 
váži prácu dobrovoľných hasičov. Po zasadnutí zastupiteľstva si môžu dohodnúť stretnutie 
a následne aj ísť na ministerstvo. Takýto krok už v minulosti spoločne realizovali. Veľmi rád 
bude nápomocný v tejto veci. 
Predseda PSK Majerský vyslovil veľké poďakovanie Ing. Horváthovi, riaditeľovi SÚC PSK 
a zvlášť pracovníkom oblasti Poprad, ktorí minulý víkend zažili veľkú skúšku zvládnutia 
dopravy v okresoch Poprad, Kežmarok, Levoča, Stará Ľubovňa, vzhľadom na zlú 
poveternostnú situáciu. Muselo dôjsť aj k presunu techniky z okresu Prešov do týchto okresov. 
Niektorí cestári z iných okresov povedali, že konečne zažili poriadnu zimu. Bola tam tzv. biela 
tma a veľké neprejazdné cestné úseky. Veľká vďaka patrí všetkým pracovníkom SÚC PSK za 
to, že sa ľudia mohli dostať ráno do práce. 
 
 

K bodu 19 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 33. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval prítomným poslancom PSK za vecnosť, korektnosť, konštruktívnosť 
a spoluprácu v priebehu dnešného zasadnutia a pozval ich na aprílové zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK.   
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