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Prešovský samosprávny kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 33 / 2022 
 
 

z 34. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 10. marca 2022 v Prešove 
 

 
 
              
 
              Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

    
 

Program:  
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
2. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 
3. Záver. 
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 34. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období konaného formou videokonferencie 
otvoril jeho predseda Milan Majerský. Privítal 54 online prítomných poslancov PSK. Písomne 
sa ospravedlnili podpredsedovia PSK Bizovský, Jakubov a poslanci Damankoš, Dupkala, 
Fecko, Ferenčák, Jánošík, Ragan. 
 
Predseda PSK Majerský požiadal prítomných o minútu ticha ako vyjadrenie úcty 
a poďakovania zosnulému bývalému vedúcemu odboru školstva Úradu PSK Ing. Karolovi 
Lackovi, ktorý prežil veľkú časť svojho profesijného života práve spätý so školstvom v PSK.  
Následne si prítomní minútou ticha uctili pamiatku Ing. Karola Lacka. 
 
Predseda PSK Majerský uviedol, že 34. zasadnutie zastupiteľstva PSK bolo zvolané 
kvôli nešťastným reálnym udalostiam. Dva roky bojujú ľudia s covidom, hneď nato prišiel rast 
cien, inflácia, energetická kríza, vysoké ceny energií a pohonných hmôt. Na Ukrajine, u našich 
susedov, prebieha vojnový konflikt spojený s utečeneckou krízou, kvôli ktorej bolo zvolané 
dnešné zasadnutie zastupiteľstva. Poďakoval všetkým, ktorí sa angažujú a pomáhajú uľahčiť 
ťažké utrpenie a biedu ľudí, ktorí si snažia zachrániť holý život útekom na Slovensko. 
Schválená finančná pomoc má byť jasne deklarovaným stanoviskom poslancov PSK a Úradu 
PSK. 
  
Predseda PSK Majerský navrhol za členov návrhovej komisie poslancov Bieľaka, Kmeca, 
Makatúru, Šmilňáka, Vooka.  
Hlasovanie:                 za: 50    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 34. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. Nikto z 
prítomných poslancov nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu rokovania. 
 

   Program 34. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 
1.  Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
2. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 
3. Záver. 
Hlasovanie:                 za: 52   proti: 0     zdržalo sa: 0  
Program 34. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
 

K bodu 2 – Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2022 Prešovského 
samosprávneho kraja pre rok 2022: Ing. Makara, vedúci odboru financií 
Úradu PSK, uviedol, že predložená úprava sa týka bežných príjmov a bežných výdavkov vo 
výške 125 000 eur, z toho je 100 000 eur určených pre Úrad PSK na riešenie utečeneckej krízy 
na slovensko-ukrajinskej hranici a suma 25 000 eur je účelová dotácia pre obec Ubľa, ktorá je 
najviac zasiahnutá utečeneckou krízou na území kraja. So starostkou obce je dohoda, že 
v momente keď tieto výdavky preplatí štát, vráti dotáciu vo výške 25 000 eur. Momentálne je 
v kríze kvôli finančnej hotovosti a vstupuje do záväzkov, ktoré nemajú krytie. Preto PSK 
pristupuje k takejto forme pomoci. V prípade nevyhnutnosti bude PSK túto sumu navyšovať 
v apríli alebo máji, ale v tejto chvíli je táto suma postačujúca. Predseda PSK Majerský 
poďakoval poslankyni Sirkovej, starostke obce Ubľa, za nasadenie všetkých svojich síl 
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a schopností aj za ľudí a poskytnutý priestor samotného obecného úradu. Minulý týždeň tam 
zasadal krízový štáb PSK s konštatovaním, že starostka obce potrebuje naozaj výraznú pomoc. 
Za všetkých prítomných jej vyslovil veľkú vďaku za prácu, ktorú vykonáva. Aj ďalší 
starostovia, primátori, poslanci pomáhajú v rámci svojich možností a schopností. Predpokladá, 
že sa stretli a spojili so starostkou obce Ubľa a priniesli tam nejakú pomoc, resp. si možno 
niektorí odslúžili časť svojej pomoci v prospech ľudí, ktorí utekajú pred vojnou, v rámci 
solidarity a pomoci týmto ľuďom.   
Diskusia: 
Poslankyňa Sirková musí neskonale poďakovať predsedovi PSK, ktorého poprosila 
o možnosť finančnej pomoci obci Ubľa. Vojnový konflikt trvá už dva týždne a obec od štátu 
nevidela ani jeden cent. Nikto sa absolútne nezaujíma, z akých finančných prostriedkov 
dostávajú utečenci z Ukrajiny stravu a celodennú starostlivosť a denne ich prichádza 2 000. 
Každý deň sa spotrebuje veľké množstvo potravín od pečiva cez rôzne mäsové výrobky, 
potraviny na prípravu aspoň jednej teplej polievky. Ani sama v tejto chvíli nevie povedať, aký 
bude konečný účet. Stále má otvorený účet v obchodnej sieti priamo v obci a ešte nič neplatila. 
Prichádzajú prvé faktúry za záchytný tábor zorganizovaný v priestoroch základnej školy cez 
jarné prázdniny, za budovu kultúrneho domu, kde je momentálne umiestnený záchytný tábor, 
za vodu a vyčistenie kanalizácie obce, za vývoz komunálneho odpadu každý deň z hraničného 
priechodu a záchytného tábora. Sama dnes nevie povedať, aká finančná čiastka bude potrebná 
na zabezpečenie prevádzky záchytného tábora. Všetko sa bude odvíjať od dĺžky trvania 
vojnového konfliktu. Ani nevie ako poďakovať, lebo rozpočet obce je nejakých 700 000 eur, 
z toho 400 000 eur na prenesený výkon štátnej správy, základnú školu, 300 000 eur zostáva pre 
obec na 12 mesiacov, z toho ide 124 000 eur na originálne kompetencie, čiže na chod obce po 
celý rok zostáva nejakých 160 000 – 170 000 eur a obec musí zabezpečiť život 800 obyvateľom 
obce. Nesmierne si cení každý jeden cent, ktorý príde na obec. Veľmi si cení, že PSK zareagoval 
ako prvý a snaží sa pomôcť obci, za čo vyjadruje obrovskú vďaku predsedovi PSK. Podpísala 
zmluvu o darcovstve s neziskovou organizáciou Človek v ohrození, ktorá poslala finančnú 
pomoc vo výške 50 000 eur. Kľudnejšie spáva, lebo vie, že už má nejaké finančné prostriedky 
v rezerve na úhradu niektorých vecí. Stále čaká, kedy sa štát konečne zobudí a začne prideľovať 
financie. Štát zabezpečuje celú koordinačnú činnosť záchranných a bezpečnostných zložiek, 
všetci sú vynikajúci, navzájom si pomáhajú a vychádzajú si v ústrety. Záchytný tábor 
momentálne funguje fantasticky. Ale zatiaľ stále nevidí finančnú pomoc od štátu pre obec Ubľa 
aj ďalšie prihraničné obce napr. Veľké Slemence a Vyšné Nemecké, ktorá zatiaľ chýba. Včera 
vystúpil primátor Košíc, ktorý povedal úplnú čistú pravdu. Zbytočne sa bude niekto zlostiť, že 
to tak nie je. Je to tak, obec čaká na pomoc od štátu. Tiež nemôže stále žiadať PSK o finančnú 
pomoc, ktorá bude po schválení uznesenia pomocou Zastupiteľstva PSK aj PSK. Nie je 
povinnosťou PSK financovať obec Ubľa. Váži si každý jeden cent a každý deň prežívajú naozaj 
veľmi ťažko. Stretávajú sa s rôznymi životnými osudmi. Kto neverí a pochybuje, nech príde 
priamo do Uble na 2 – 3 dni ako dobrovoľník. Sám zistí, aká je situácia, akí zúbožení, unavení, 
hladní, ľudia prichádzajú, vyčerpaní nielen fyzicky ale aj psychicky. Jediný dobrý pocit je ten, 
že robia všetko pre to, aby prichádzajúcim ľuďom hneď pri prvom kontakte v cudzej krajine 
pomohli a trošku uľahčili situáciu. Poďakovala všetkým kolegom poslancom, ktorí jej volajú 
a pomáhajú ako poslankyňa Pleštinská, poslanci Ceľuch a Ledecký, ktorý vybavoval prechod 
cez Ubľu kvôli zastavenému prevozu humanitárnej pomoci. Vykonávajú tri základné činnosti, 
a to prijímanie utečencov, starostlivosť v záchytnom tábore, humanitárnu pomoc. Každý druhý, 
tretí deň odchádza na Ukrajinu jeden kamión s potravinami, šatstvom a ďalšími potrebnými 
vecami, ktoré zasielajú ľudia z celého Slovenska. Práve teraz je vidno, ako sa Slováci dokážu 
zomknúť a vedia pomáhať. Nesmierne si váži každého jedného človeka na Slovensku. Ľudia 
zasielajú balíky cez kuriérov, obálky s finančnou hotovosťou, je to niečo neskutočné. 
Poďakovala za túto pomoc. Klobúk dole pred vedením PSK, lebo záujem a starostlivosť o obec 
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sú obrovské. Jej obrovské poďakovanie z celého srdca patrí PSK a všetkým prítomným. 
Predseda PSK Majerský dodal, že ľudia, ktorí v týchto dňoch pracujú na hranici, zažili a vedia 
zhodnotiť celú situáciu. Pre PSK je dôležitá jedna podstatná vec, silnejší by stále mali pomáhať 
slabším, ak na to majú. PSK si to zatiaľ môže dovoliť, ale Úrad PSK je pod veľkým tlakom, 
keďže zabezpečuje mnohé veci v súvislosti s touto utečeneckou krízou, napr. poskytnutie 
internátov stredných škôl. Poďakoval riaditeľom stredných škôl v pôsobnosti PSK, ktorí to 
naozaj musia vedieť zabezpečiť. Prichádzajú ľudia na 1 – 2 noci a pokračujú ďalej, alebo sa 
zdržia dlhšie, alebo už natrvalo zostanú v PSK. Možno si tu nájdu bývanie, zamestnanie a budú 
tu tvoriť hodnoty hospodárskych rozmerov. Zamestnajú sa, budú platiť dane, ich deti tu budú 
chodiť do školy. To môže byť sekundárny dopad, ktorý môže byť v konečnom dôsledku aj 
určitou výhodou pre nás všetkých. Ale postupne aj PSK bude pod určitým finančným tlakom. 
Štát by mal vedieť zobrať rozum do hrsti, ale hlavne prebrať na seba zodpovednosť a vyhlásiť 
kraje resp. obce, ktorých sa táto situácia týka, za subjekty hospodárskej mobilizácie. To 
znamená, že im podpíše príkazný list na vecné plnenie, čiže PSK by mal mať preplatené 
výdavky spojené s dopravou. Dvakrát cez deň ide z Uble do Košíc autobus. Je to každý deň 
a časom výdavky narastú do väčších súm. PSK má internáty, treba kupovať stravu, hygienické 
potreby, matrace a pod. To všetko je určitá finančná záťaž. Teda aj PSK bude potrebovať 
finančnú pomoc, čiže prednosta okresného úradu v sídle kraja by mal vedieť na seba zobrať 
zodpovednosť a podpísať vecné plnenie, aby PSK nebol stratový kvôli tomuto celému procesu. 
Dúfa, že z 500 mil. eur zaslaných EÚ na Slovensko, bude mať PSK určitú časť na pokrytie 
výdavkov spojených s utečeneckou krízou. Poslanec Ceľuch sa pripája k starostke obce Ubľa. 
Jeho poďakovanie patrí všetkým ľuďom, ktorí tam pomáhajú. Bol tam viackrát, klobúk dole 
pred tými ľuďmi a starostami ako sa zomkli. Iná situácia bola na strane košickej. Je rád, že je 
súčasťou regionálnej a miestnej samosprávy. Poslankyňa Pleštinská poďakovala starostke 
Uble za všetko, čo robí. Modlia sa za ňu a chce ju ubezpečiť, že prvým bodom programu 
zasadnutia NR SR na budúci týždeň je Ukrajina. Verí, že všetky spomínané veci budú môcť 
poslanci NR SR legislatívne presadiť. Aj štát sa stará. Dnes zasadal výbor pre európske 
záležitosti, ktorý rokoval s premiérom odchádzajúcim do Bruselu. Určite prinesie dobré správy, 
že na tieto veci budú môcť byť využité aj prostriedky z EÚ. Ešte raz za všetko poďakovala 
a treba sa modliť za mier.  
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. 2/PSK/2022  

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 125 000 € na 236 707 000 € 

 Bežné výdavky o 125 000 €  na 221 465 000 € 

 V tom:     

 Úrad PSK    100 000 € 

 

Účelová dotácia podľa § 8 ods. 4 zák. č. 
583/2004 Z. z. pre obec Ubľa na poskytnutie 
humanitárnej pomoci k riešeniu utečeneckej 
krízy na slovensko-ukrajinskej hranici    25 000 € 
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A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 600 000 € 

 Kapitálové výdavky  o 0 € na 24 340 727 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o 0 € na 12 820 111 €  

 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 321 384 € 

 
Hlasovanie:           za: 51   proti: 0     zdržalo sa: 0           
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Majerský poďakoval prítomným za schválenie predloženého uznesenia. 
Poslanec Ceľuch dal do pozornosti prítomných návrh zvolávania dobrovoľných hasičov na 
výpomoc a súčinnosť počas utečeneckej krízy. Spracoval materiál, ktorý prekonzultoval 
s krajským riaditeľom a vedúcim Koordinačného strediska integrovaného záchranného 
systému v Prešove. Všetci, ktorí budú potrebovať pomoc dobrovoľných hasičov v čase 
utečeneckej krízy, napr. do internátu alebo nejakého zariadenia, by mali volať č. 112  alebo 150 
a tým končí ich práca. Operačné stredisko osloví pracovisko dobrovoľných hasičov  
v jednotlivých okresoch, ktoré dá spätne vedieť, koľko ľudí vysiela. Tým sa odľahčí operačné 
stredisko v Prešove od blokovania telefónnych liniek v prípade nejakých nehôd. Chce to 
vyskúšať v Prešove aj v Košiciach, kde chodia pomáhať hasičské špičkové zbory a v PSK 
potom chýbajú. Verí, že nejakým spoločným spôsobom sa táto situácia zvládne. Poslankyni 
Pleštinskej a podpredsedovi PSK Lukáčovi poďakoval za pomoc, ale dobrovoľní hasiči sú stále 
bez peňazí za minulý aj tento rok. Od 1. 4.  sa preto uvažuje o prepúšťaní zamestnancov, ktorí 
práve teraz robia tú mravenčiu prácu. Môžu odkázať prezidentovi Hasičského a záchranného  
zboru aj ministrovi vnútra, že toto je poďakovanie za 100 rokov práce dobrovoľných hasičov. 
Predseda PSK Majerský poďakoval poslancovi Obickému, s ktorým komunikuje od prvého 
momentu. Práve on pomáha PSK dostať pomoc k ľuďom na ukrajinskej strane, ktorí dlho 
čakajú na vybavenie na hraničnom priechode smerom z Ukrajiny na Slovensko. Poslanec 
Kocák tlmočil slová poslanca Obického, ktorý má technické problémy s pripojením.  
Poďakoval za pomoc všetkým, ktorí podávajú pomocnú ruku, hlavne starostke obce Ubľa aj 
PSK. Predseda PSK Majerský potvrdil, že naozaj je od prvého momentu v spojení 
s poslancom Obickým hlavne pri dovážaní humanitárnej pomoci na ukrajinskú stranu svojou 
dodávkou. Obetuje svoj čas, pohonné hmoty a námahu, aby pomohol týmto ľuďom. Verejne 
mu vyslovil veľkú vďaku. Poslanec Obický všetkým srdečne poďakoval za každú jednu 
pomoc. Situácia je zložitá a katastrofálna. Chodí na hranicu, je mu ľúto všetkých detí a matiek. 
Bojí sa, že malé Slovensko to nezvládne. Treba apelovať na štátne orgány a celú EÚ, že to nie 
je len problém Slovenska, Maďarska, Poľska, ale problém celého sveta. Poďakoval za každú 
pomoc aj schválenie uznesenia ako vyjadrenie pomoci PSK. Predseda PSK rýchlo reagoval, 
keď potrebovali matrace, postele, vankúše. Je to pekné, ale vec to nerieši. Bojí sa, že východné 
Slovensko bude fakt humanitárnou katastrofou. Treba apelovať na štátne orgány, nech posúvajú 
utečencov ďalej a nech táto vojna čím skôr skončí. Ešte raz vyjadril svoju vďaku všetkým. 
Predseda PSK Majerský dodal, že čím skôr skončí vojna, tým lepšie pre všetkých, ale hlavne 
pre ľudí žijúcich na Ukrajine. Poslanec Ferko poukázal aj na situáciu prísunu zvierat 
z Ukrajiny, čo zaťažuje veterinárnu službu. Sú tam finančné problémy, ktoré súkromní 
veterinári ledva zvládajú.   
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K bodu 3 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 34. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval všetkým prítomným poslancom za účasť a zvlášť tým, ktorí pomáhajú. 
Poslancov PSK pozval na 35. zasadnutie Zastupiteľstva PSK s plánovaným termínom dňa 4. 
apríla 2022. 
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Zapisovateľka: 
                                                                                                           
Katarína Očkaiová                                ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
                                                                                                            
PaedDr. Miroslav Benko, MBA   .............................................................. 
 
 
                                                                                                            
 
prof. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD.      .............................................................. 
 
 
     
 
 
    
 
 
Mgr. Fabián Novotný, 
riaditeľ Úradu PSK                ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.                                                      
           predseda PSK     .............................................................
      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


