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Prešovský samosprávny kraj 
 

 

 

 

 

 

Z Á P I S N I C A     č. 37 / 2022 
 

 

z 38. zasadnutia  

Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 13. júna 2022 v Prešove 

 
 

 

              

              Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

    
   Program: 
 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

2. Voľba hlavného kontrolóra PSK.  

3. Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Zátišie Snina. 

4. Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Legnave. 

5. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 

6. Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 

7. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k predkladaniu 

žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región. 

8. Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región. 

9. Návrh na schválenie dodatočného navýšenia finančných prostriedkov z rozpočtu PSK na riadenie 

Strešných projektov Programu INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020. 

10. Schválenie účasti PSK v projekte PUMA v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe 2021 – 

2027 vrátane spolufinancovania projektu. 

11. Schválenie účasti PSK v projekte „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný 

život“ v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 

12. Schválenie účasti PSK v projekte ORIGINN v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 

vrátane spolufinancovania projektu. 

13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 

14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa a nájom nehnuteľného 

majetku. 

15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže. 

16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 

17. Schválenie účasti PSK v projekte „Moderné technológie v PSK“ v rámci výzvy Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu. 

18. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 253/2019, č. 254/2019 zo dňa 17. 6. 2019 a č. 

283/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 

19. Interpelácie poslancov. 

20. Záver.  
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 38. 

zasadnutia Zastupiteľstva PSK v piatom volebnom období otvoril jeho predseda Milan 

Majerský. Privítal 60 prítomných poslancov PSK. Písomne sa ospravedlnili poslanci Hačko 

a Hagyari. 

 

Predseda PSK Majerský navrhol za členov návrhovej komisie poslankyňu Heredošovú a  

poslancov Bochňu, Ferenčáka, Kahanca, Slovíka. 

Hlasovanie:                 za: 57    proti: 0     zdržal sa: 1   

Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 

 

Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Paľu.  

 

Predseda PSK Majerský predstavil program 38. zasadnutia Zastupiteľstva PSK v zmysle 

zaslanej pozvánky. Následne navrhol za doterajší bod 2 doplniť bod s názvom Návrh na určenie 

volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby do 

orgánov PSK v roku 2022. Tento materiál musí byť schválený do 20. 7. 2022. Keďže predseda 

NR SR minulý týždeň v pondelok oznámil dátum konania volieb, Zastupiteľstvo PSK je 

povinné schváliť predložený materiál. Za doterajší bod 18 navrhol doplniť bod s názvom 

Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP Poloniny.   

Diskusia:  

Poslanec Sokol upozornil na technický problém poslanca Ferka, ktorému chýba mikrofón. 

Predseda PSK Majerský sa ospravedlnil poslancovi Ferkovi, určite v tom nebol žiaden 

úmysel.  Poslanec Hrabčák  predložil návrh na doplnenie programu rokovania o bod s názvom 

Rôzne. Je divné, že poslanec nemá možnosť vystúpiť na tomto zasadnutí k nejakej 

problematike, ktorú považuje za potrebnú. Chce veriť, že je to len malý tieň podozrenia, nie 

mrak presvedčenia, že tento bod bol úmyselne stiahnutý z rokovania. Ak si poslanec svedomito 

vykonáva svoju prácu počas obdobia medzi dvoma rokovaniami poslaneckého zboru a príde na 

zasadnutie s niečím, čo chce predostrieť samotnému vedeniu alebo poslancom PSK, potom 

vlastne nemá priestor. Je to trochu neférové voči poslancom, lebo práve v bode rôzne má 

poslanec možnosť vystúpiť s nejakou problematikou, ktorú chce riešiť vo svojom regióne. 

Predseda PSK Majerský sa spýtal poslanca Hrabčáka, či ide o nejaký konkrétny alebo 

všeobecný bod. Poslanec Hrabčák odpovedal, že je to všeobecný bod rôzne. Považuje to za 

politickú kultúru na tomto rokovaní, že ktorýkoľvek zo 62 poslancov má možnosť vystúpiť 

v bode rôzne. Konkrétne nevie, či niektorý poslanec chce vystúpiť. On osobne možno ani nie, 

ale bod rôzne by mal byť bodom programu rokovania. Poslanec Bieľak akceptuje právo 

každého poslanca vystúpiť a vyjadriť sa. Ak chce poslanec vystúpiť v tomto zastupiteľstve, mal 

by vedieť s akým konkrétnym bodom. Preto sa na začiatku rokovania pri schvaľovaní programu 

predsedajúci pýta, či majú poslanci nejaké návrhy na doplnenie konkrétneho bodu rokovania. 

Ak ide o konkrétny bod, tak ho môže navrhnúť ktorýkoľvek poslanec a zastupiteľstvo o jeho 

zaradení bude hlasovať. Hlasovať o nejakom bode rokovania len bianco nie je správne. Aj 

predseda PSK predložil návrhy na doplnenie konkrétnych bodov programu a v bode rôzne už 

nepredkladá iné. Bolo by správne a korektné, aby poslanci na začiatku rokovania povedali 

témy, o akých chcú na dnešnom zasadnutí rokovať. Ak sú predložené konkrétne témy a body, 

treba o nich hlasovať a doplniť ich, tak ako sa to robí štandardným a kultúrnym spôsobom. 

Poslanec Ledecký má obavy zo zneužívania tohto fóra na svoju osobnú prezentáciu, lebo ani 

z predchádzajúceho bodu sa vlastne nedozvedel, o čo vlastne ide. Treba hovoriť jasne, 

konkrétne a predložiť návrh, o ktorom bude zastupiteľstvo hlasovať. Pokiaľ pôjde 

o zneužívanie tohto fóra, samozrejme, že zastupiteľstvo bude proti. Poslanec Hrabčák dodal, 

že predrečníci boli poslancami a sú poslanci, boli primátori aj starostovia. Dnes je 38. 

zasadnutie poslaneckého zboru. 37 rokovaní sa uskutočnilo s bodom rôzne. Je 12 rokov 
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poslancom MsZ v Sabinove a 12 rokov je v programe rokovania bod rôzne. Body s pevne 

stanoveným programom sú bodmi preto, že obsahujú nejaký návrh na uznesenie a hlasovaním 

zastupiteľstva sa prijíma platné právne záväzné uznesenie pre PSK. Bod rôzne slúži na to, keď 

chce poslanec napr. niekomu poďakovať. Je to neurčitý bod, v ktorom nemusí byť žiadna téma 

a môže v ňom vystúpiť niekoľko poslancov. Považuje to za demokratickú vec, ktorá by mala 

byť súčasťou rokovania. Trvá na doplnení programu o bod rôzne. Poslankyňa Turčanová je 

ešte stále úradujúcou primátorkou a je presvedčená, že bod rôzne slúži predovšetkým v prípade, 

ak úrad potrebuje predložiť nejaký materiál. Ak chce poslanec predložiť samostatný bod, má 

na to právo. Má ho povedať teraz a má to byť jasný samostatný bod s návrhom na uznesenie, 

ktorý chce zaradiť do programu. Ak úrad nepredkladá žiadny materiál v bode rôzne, tento bod 

tu byť nemusí. Pre poslancov je určený zaradený bod interpelácie poslancov, riadne uvedený 

v pozvánke. Poslancovi Bochňovi to pripadá tak, ako keď niekto odpíska futbalový zápas, ale 

pravidlá mu veľmi nevyhovujú, tak ich rýchlo zmení. Keď toľké roky funguje bod rôzne 

v programe Zastupiteľstva PSK, nevidí dôvod, aby sa to menilo niekoľko mesiacov pred 

voľbami. Navrhol zaradiť bod rôzne do programu rokovania. Poslanec Hrabčák dodal, že toto 

je rokovanie poslaneckého zboru a nie zamestnancov Úradu PSK. Toto je jediné miesto, kde 

môžu poslanci na oficiálnom fóre vystúpiť a predniesť nejakú problematiku, ktorá ich trápi 

v danom okrese. Preto nesúhlasí s poslankyňou Turčanovou. Je mu trápne počúvať tieto 

výhovorky.  

1) Doplňovací návrh predloženým predsedom PSK Majerským: 

- za doterajší bod 2, po prečíslovaní ako bod 3, doplniť bod s názvom Návrh na určenie 

volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby do 

orgánov PSK v roku 2022. 

Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0   

Doplňovací návrh bol schválený 

 

2) Doplňovací návrh predloženým predsedom PSK Majerským: 

- za doterajší bod 18, po prečíslovaní ako bod 20, doplniť bod s názvom Dobudovanie 

turistickej infraštruktúry v NP Poloniny.   

Hlasovanie:                 za: 59    proti: 0     zdržalo sa: 0   

Doplňovací návrh bol schválený 

 

Doplňovací návrh predložený poslancom Hrabčákom: 

- pred bod Interpelácie poslancov doplniť bod s názvom Rôzne. 

Hlasovanie:                 za: 21    proti: 3    zdržalo sa: 32   

Doplňovací návrh nebol schválený 

 

Program 38. zasadnutia Zastupiteľstva PSK: 

1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 

2. Voľba hlavného kontrolóra PSK.  

3. Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby 

do orgánov PSK v roku 2022. 

4. Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Zátišie Snina. 

5. Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Legnave. 

6. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2022 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2022. 

7. Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v platnom znení. 

8. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k predkladaniu 

žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región. 

9. Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región. 
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10. Návrh na schválenie dodatočného navýšenia finančných prostriedkov z rozpočtu PSK na riadenie 

Strešných projektov Programu INTERREG V-A PL-SR 2014 – 2020. 

11. Schválenie účasti PSK v projekte PUMA v rámci 1. výzvy programu Interreg Central Europe 2021 – 

2027 vrátane spolufinancovania projektu. 

12. Schválenie účasti PSK v projekte „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný 

život“ v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane spolufinancovania projektu. 

13. Schválenie účasti PSK v projekte ORIGINN v rámci 1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 

vrátane spolufinancovania projektu. 

14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa. 

15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa a nájom nehnuteľného 

majetku. 

16. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej 

verejnej súťaže. 

17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa. 

18. Schválenie účasti PSK v projekte „Moderné technológie v PSK“ v rámci výzvy Operačného 

programu Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu. 

19. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 253/2019, č. 254/2019 zo dňa 17. 6. 2019 a č. 

283/2019 zo dňa 26. 8. 2019. 

20. Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP Poloniny. 

21. Interpelácie poslancov. 

22. Záver.  
Hlasovanie:                 za: 55   proti: 2     zdržali sa: 2  

Program 38. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 

 

 

K bodu 2 – Voľba hlavného kontrolóra PSK: Predseda PSK Majerský 

predkladá predmetný materiál spracovaný v zmysle zákona. Následne udelil slovo poslancovi 

Bieľakovi, predsedovi komisie na otváranie obálok a posúdenie náležitostí prihlášok 

kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra PSK, ktorý pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK 

svojím uznesením č. 961/2022 zo dňa 2. 5. 2022 vyhlásilo voľbu hlavného kontrolóra PSK na 

dnešný deň a zároveň určilo podmienky a ďalšie podrobnosti tejto voľby. Predseda PSK 

zverejnil dňa 3. 5. 2022 deň konania voľby hlavného kontrolóra PSK v súlade so zákonom 

a  stanovený termín ukončenia podávania prihlášok schválený zastupiteľstvom do 27. 5. 2022 

do 14.00 hod. Predseda PSK vymenoval komisiu na otváranie obálok a posúdenie náležitostí 

prihlášok kandidátov na funkciu hlavného kontrolóra PSK v zložení týchto poslancov: JUDr 

Bieľak, Ing. Jánošík, PhDr. Lukáč, Mgr. Šmilňák, PhDr. Vook, MBA, DBA. Komisia sa zišla 

v uvedenom zložení dňa 1. 6. 2022 a konštatovala, že bolo doručených 6 zalepených 

neporušených obálok s prihláškami kandidátov na voľbu hlavného kontrolóra: 1) JUDr. Róbert 

Baran, 2) Mgr. Veronika Buzogaňová, 3) Ing. Viera Dupejová, 4) Ing. Martina Gdovinová, 

MBA, 5) Oľga Makarová, MBA, 6) PhDr. Marcel Novotný. Po otvorení obálok komisia overila 

a posúdila doručené písomné prihlášky spolu so všetkými povinnými náležitosťami 

a konštatovala, že všetci 6 uchádzači spĺňajú kritériá a podmienky pre účasť na voľbe hlavného 

kontrolóra PSK. V zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov je na zvolenie hlavného kontrolóra potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých 

poslancov. Ak sa tak nestane v 1. kole, do 2. kola postupujú 2 kandidáti s najväčším počtom 

hlasov, v prípade rovnosti rozhoduje samotná voľba formou žrebu. Dúfa, že tentokrát nenastane 

situácia ako pri poslednej voľbe. Každý kandidát bude mať priestor na vlastnú prezentáciu 

v trvaní 5 minút. Samotné hlasovanie sa uskutoční tajným hlasovaním. Všetci poslanci dostanú 

hlasovacie lístky s uvedenými 6 kandidátmi v abecednom poradí. Hlasovať sa bude 

zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta, ktorého chce poslanec zvoliť. Platný je len 

hlasovací lístok s označením jedného kandidáta a to zakrúžkovaním čísla pred jeho menom. 

Hlasovacie lístky budú vydané poslancom členmi volebnej komisie. Keď začne samotný akt 

voľby, poslanci postupne pristúpia k volebnej komisii, tá im proti podpisu vydá hlasovací 
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lístok, ktorý si v tejto miestnosti označia a následne ho preložený vhodia do urny umiestnenej 

pred predsedníckym rokovacím stolom. Po uskutočnení volebného aktu zo strany všetkých 

poslancov volebná komisia v určenej miestnosti sčíta hlasovacie lístky a následne oznámi 

výsledok. Počas sčítania bude prerušené rokovanie zastupiteľstva, aby sa aj členovia volebnej 

komisie mohli zúčastniť ďalšieho programu rokovania.  

Predseda PSK Majerský navrhol za členov volebnej komisie na voľbu hlavného 

kontrolóra PSK poslancov: JUDr. Bieľaka, Ing. Jánošíka, PhDr. Lukáča J., Mgr. 

Šmilňáka, PhDr. Vooka MBA, DBA.  
Hlasovanie:                 za: 57    proti: 0     zdržalo sa: 0   

Volebná komisia bola schválená v tomto zložení. 

 

Prezentácia jednotlivých uchádzačov na voľbu hlavného kontrolóra PSK: 

1) JUDr. Róbert Baran sa rozhodol uchádzať o funkciu hlavného kontrolóra PSK z viacerých 

dôvodov. Prvým je jeho výkon funkcie hlavného kontrolóra v samospráve niektorých obcí už 

2. volebné obdobie. Musel riešiť niektoré dôležité veci ako napr. podanie trestného oznámenia, 

resp. jednu obec vytiahol z nútenej správy. Takže má skúsenosti z tejto oblasti. Pozícia 

hlavného kontrolóra PSK je väčšia, ale základné medze, rozsah aj zákonná úprava kontrolnej 

činnosti sú v podstate tie isté. Druhým dôvodom je jeho pôsobenie vo funkcii vedúceho odboru 

opravných prostriedkov na Okresnom úrade v Prešove už 9. rok a agendou je, okrem iného, aj 

dozor nad zákonnosťou konaní, rozhodnutí, postupov správnych orgánov, ktorými sú v tomto 

prípade všetky okresné úrady v kraji, 665 obcí a PSK. Teda niektoré veci rieši s PSK a jeho 

problematika mu je dobre známa z titulu riešenia dodržiavania zákonnosti v rámci vykonávania 

činností PSK a jeho odborov. Je členom redakčnej rady Katastrálneho bulletinu a redakčnej 

rady na Úrade geodézie, kartografie a katastra SR ako jediný z Prešovského kraja, kde je 

hlavným cieľom problematika nakladania s nehnuteľným majetkom. V tejto oblasti aj PSK 

vykonáva rôzne aktivity v rámci prevodov, nájmov, čiže aj v tejto oblasti by vedel pomôcť. 

Ako vedúci odboru prišiel do kontaktu s viacerými pracovníkmi PSK, s ktorými má korektné 

vzťahy. Vždy sa snažil odborne a vecne pristupovať k záležitostiam, ktoré bolo potrebné riešiť. 

V prípade úspešnej voľby ponúka prax získanú v tejto oblasti, korektné vzťahy na útvare a to, 

že činnosť PSK mu je dobre známa. Vo svojej funkcii sa snažil byť a vždy bude nestranný 

medzi predsedom a poslancami, bude nápomocný jednej aj druhej strane svojou odbornosťou, 

profesionalitou, spoluprácou maximálne ako bude vedieť. 

Diskusia: nikto z poslancov sa neprihlásil do diskusie.  

 

2) Mgr. Veronika Buzogaňová pracuje v oblasti verejnej správy asi 35 rokov, takže v oblasti 

financovania, rozpočtovania, záverečných účtov, kontroly a procesov prebiehajúcich vo 

verejnej správe bola priamo účastná a zodpovedná. Momentálne je kontrolórkou verejných 

obstarávaní eurofondových zákaziek SO pre IROP PSK. Predtým pracovala ako manažér 

projektov cezhraničnej spolupráce IROP a všetkých operačných programov na odbore financií 

Úradu PSK. Jej 10-ročné pôsobenie a odborná prax na SÚC PSK v pozícii hlavného rozpočtára 

bolo tiež dobrou školou praxe a odbornosti. 10 rokov pôsobila ako ekonómka obce Lemešany, 

kde prešla všetkými úskaliami rozpočtového a celého verejného života obce ako takej. Pôsobila 

aj ako ekonóm – účtovník Územného spolku SČK v Prešove a ako ekonóm krajského 

športového centra. Jej aktivity nespočívali len v profesionálnej pracovnej oblasti, ale zároveň 

bola aktívnym a činným človekom v aktivitách ostatných oblastí spoločenského a odborného 

života. Bola členkou pracovnej skupiny pre verejné zdroje pri financovaní mimovládnych 

neziskových organizácií na Úrade podpredsedu vlády SR pre občiansku aktivitu v Bratislave 

a v oblasti cestného hospodárstva bola členkou revíznej komisie Slovenskej cestnej spoločnosti 

s celoslovenskou pôsobnosťou v Bratislave. Zastávala funkcie predsedníčky SČK, poslankyne 

Obecného zastupiteľstva v Lemešanoch a členky finančnej komisie. Všetky tieto činnosti 
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a funkcie ju posúvali odborne ďalej k zdatnosti človeka, ktorý ovláda priamo z praxe celú 

problematiku kraja, rozpočtu obce, záverečných účtov, kontroly a s tým súvisiacich vecí. Je 

zodpovedným a cieľavedomým človekom s hodnotami vysokého dodržiavania etiky, morálky 

a kresťanských hodnôt v živote. Nespája pracovný život so súkromným, politicky je 

nestranným človekom, nie je členkou žiadnej politickej strany. Všetkým, čo svojou praxou 

a odbornosťou získala, chce prispieť k rozvoju tohto kraja. Poďakovala poslancom, váži si ich 

prácu, lebo ňou tiež prešla. Je veľmi zodpovedná nielen pre rozvoj ale aj pre kontrolu ako takú, 

lebo práca s kontrolórom je veľmi úzko spätá. Váži si každý ich hlas, každú vloženú dôveru, 

hlasujú podľa svojho vedomia a svedomia. Je čestná, zodpovedná a niekedy až priveľmi 

pracujúca. Tomuto kraju ponúka celú svoju odbornosť. Je odhodlaná viesť odborný tím ľudí 

útvaru hlavného kontrolóra.  

Diskusia: nikto z poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

 

3) Mottom Ing. Viery Dupejovej je dať šancu mladým, aby zostali žiť v našom kraji. Nechce 

hovoriť, že len šikovným mladým, ale všeobecne je tu taká situácia, sama je toho svedkom. Syn 

jej povedal, že tu nič nie je a keď chce niečo dokázať, má ísť a niečo zmeniť. Chcela by 

poďakovať, lebo v poslednom volebnom období sleduje pozitívne zmeny v tomto kraji, ktoré 

ju tešia. Teraz je Prešovčankou, ale pochádza z dediny. Teší ju, že sa robí most aj cesta napr. 

v Banskom. Funguje aj v obci Ondavka, kde to bolo trápenie, ale trošku sa to tam zlepšilo. Keby 

boli zákony trochu pre ľudí, tak by tam nemuselo byť to, čo sa stalo. Sú tu zaujímavé miesta 

napr. Múzeum A. Warhola v Medzilaborciach, zasahuje jej trochu do rodiny. Hlavný kontrolór 

by mal dokázať ukontrolovať, preventívne riešiť a predchádzať nejakým situáciám. Niektoré 

veci sa roky riešia, peniaze sa vynakladajú a nášmu kraju to nejako nepomáha. Podľa nej je 

múzeum veľmi ďaleko a málo navštevované. Buď ho treba presťahovať alebo motivovať ľudí, 

aby ho viac navštevovali napr. základné a stredné školy a nejako to propagovať. Je úprimným 

človekom, povie aj negatívne veci, ale veľmi pekne ďakuje aj za to, čo sa deje. Bola by rada 

súčasťou tímu, ktorý pracuje pre tento kraj. Je človek – matematik, ekonóm, informatik, pracuje 

s číslami celý život. Ekonóm musí pracovať so zákonmi, aktualizovať všetko, vzdelávať sa celý 

život. Má aj slabé stránky, celý život študuje jazyky a ani doteraz ich poriadne nevie. Takže je 

čo zlepšovať. Myslí si, že môže ponúknuť svoje kladné stránky ako ústretovosť kladnú aj 

zápornú. Niektorí jej vyčítajú, že chce každému vyhovieť, ale vie byť aj zásadová, nezávislá, 

s dodržiavaním pravidiel, čo bude určite vyžadovať aj od podriadených a kolegov. Sú určité 

prednosti a jej ciele sú zabezpečovať zákonnosť, efektívnosť, účinné využívanie finančných 

prostriedkov, pamätať na všetkých občanov, počúvať občanov tohto kraja. Niektorým sa možno 

zdá nespravodlivé, ako to tu funguje, treba im len vysvetliť, prečo to tak je, že sa nedá všetko 

naraz, že peniaze sa musia nájsť, aj keď sa možno niečo nedá z finančných prostriedkov. 

V poslednej dobe sa zamýšľa nielen nad organizovanou dobrovoľnou činnosťou, ale aj nad 

individuálnou iniciatívou jednotlivých ľudí, aby tento kraj vyzeral lepšie, zaujímavejšie nielen 

pre tých, ktorí tu žijú, ale aj pre tých, ktorí by sa mohli vrátiť a priniesť skúsenosti nielen zo 

západného Slovenska ale aj z celého sveta, lebo určite ich náš kraj potrebuje. Je potrebné mať 

aj plán B, lebo niečo naplánované nie vždy musí vyjsť. Prídu krízy, netreba strašiť ľudí. Jej 

prioritou je namiesto sankcií pomáhať ľuďom, nie ich strašiť, hrešiť, pokutovať. Poďakovala 

za pozornosť.   

Diskusia: 

Poslanec Kocák sa ako člen komisie kultúry musí zastať Múzea A. Warhola 

v Medzilaborciach. Myslí si presný opak. Je tam veľmi šikovný riaditeľ. Aktivity, ktoré vyvinul 

v posledných mesiacoch a rokoch sú veľmi dobré a to nielen priamo v Medzilaborciach, ale aj 

vycestovaním múzea do regiónov. Nesúhlasí s Ing.. Dupejovou, že múzeum nie je aktívne. 

Určite má zostať v Medzilaborciach. Nech ho stadiaľ neťahá nikde preč. Tam patrí, tam má 

svoje korene. Nedalo mu nepovedať túto poznámku, lebo je to kultúrna inštitúcia v pôsobnosti 
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PSK, ktorá v posledných rokoch dokázala, že právom patrí do Medzilaboriec aj na mapu 

kultúrnych inštitúcií v PSK. 

 

4) Ing. Martina Gdovinová, MBA, je absolventkou OA v Prešove a Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzity, fakulty ekonomiky a manažmentu, špecializácie účtovníctvo 

a audítorstvo. V roku 2007 začala pracovať ako ekonómka v príspevkovej organizácii PSK na 

SOU stavebnom v Prešove. Neskôr ako vedúca oddelenia účtovníctva odboru financií PSK. Od 

roku 2019 pracuje na oddelení vnútornej kontroly PSK, najskôr ako vedúca oddelenia, 

v súčasnosti z legislatívnych dôvodov ako samostatný odborný referent oddelenia. Vzdelávanie 

považuje za  dôležitú súčasť svojho života. Má ukončené dvojročné doplňujúce pedagogické 

štúdium. Zapojila sa tiež do postgraduálneho vzdelávania a získala profesijný titul. Je členkou 

Slovenskej komory certifikovaných účtovníkov. V podstate celý svoj profesionálny život je 

v PSK. Najprv vo funkcii vedúcej oddelenia účtovníctva. Od roku 2008 to bolo veľmi náročné 

obdobie z dôvodu legislatívnych zmien a nastavenia procesov fungujúcich až doteraz. Bolo to 

hlavne zavedenie podvojného účtovníctva akruálnym princípom na úrade aj v organizáciách  

v pôsobnosti PSK, zavedenie účtovného rozvrhu pre úrad a jednotného účtovného rozvrhu pre 

organizácie, spracovávanie postupov, usmernení súvisiacich s aktuálnym účtovníctvom. 

Hlavným cieľom legislatívnej zmeny bola implementácia novej metodiky účtovníctva, 

výkazníctva cez medzinárodné účtovné štandardy a tak prispôsobenie verejného sektora 

na podmienky účtovania u podnikateľov. V roku 2009 prišla ďalšia zmena a to konsolidovaná 

účtovná závierka, nastavenie postupov spracovania rôznych konsolidačných metód na úrade 

a v organizáciách, ich zavedenie do praxe, prechod na euro. Ďalej to bola participácia na 

príprave prevodového mostíka bankových účtov úradu a organizácií. Za dôležitú považuje aj 

metodickú činnosť na úrade a v organizáciách tvorbou interných smerníc, predpisov najmä 

v oblasti účtovníctva, inventarizácie, niektoré z nich sú stále v platnosti. Jej prínosom pre PSK 

vo funkcii hlavného kontrolóra by bol hlavne nestranný a nezávislý výkon kontrolnej činnosti, 

zavedenie anonymného všeobecného registra kontrolných zistení v jednotlivých 

kontrolovaných oblastiach najmä v oblasti účtovníctva, finančnej kontroly, ktorý bude  

obsahovať podrobnejší opis kontrolného zistenia, požadovaný legislatívny stav ako aj 

odporúčania na odstránenie nedostatkov. Jeho zverejnením prispeje PSK k zefektívneniu 

legislatívnych a kontrolných postupov. Ďalej by to bola spolupráca s príslušnými odbormi 

Úradu PSK pri metodickom usmerňovaní procesov v organizáciách v pôsobnosti PSK 

a ostatných kontrolovaných subjektoch. Je presvedčená, že hlavný kontrolór musí v prvom rade 

hájiť legislatívne potreby a záujmy samosprávneho kraja a rovnako poukázaním na nedostatky 

kontrolovaného subjektu by mal posunúť kontrolovaný subjekt vpred. Verí podpore poslancov, 

ktorým poďakovala za pozornosť.   

Diskusia: nikto z poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

 

5) Ing. Oľga Makarová, MBA, požiadala poslancov o dôveru vo voľbe hlavného kontrolóra. 

Priblížila by im svoju motiváciu aj pohľad, ktorý ju povzbudzuje ísť do tejto voľby. Je 

presvedčená, že profesionálna nezávislá kontrola v samosprávnych krajoch má svoje hlboké 

opodstatnenie. Má nezastupiteľnú rolu v správe verejných finančných zdrojov pri správe 

zvereného majetku, pohľadávok či majetkových podielov v obchodných spoločnostiach. 

Zdrojom týchto financií sú predovšetkým dane pracujúcich občanov. Dôveryhodný kontrolný 

systém, dodržiavanie vysokých odborných štandardov, zákonov a predpisov možno považovať 

za žiadanú službu vo fungovaní samosprávnych krajov, čo je v súlade s potrebami 

a očakávaniami verejnosti. Prvým dôvodom zapojenia sa do tejto súťaže je jej profesionálny 

profil, profesionálna spôsobilosť, všestranná odbornosť, pracovné skúsenosti nadobudnuté vo 

finančnom sektore aj v sektore verejnej správy. Má široké znalosti o finančných vzťahoch 

súvisiacich s rozpočtovaním, úverovaním, správou záväzkov a pohľadávok, zúčtovaním so 
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štátnym rozpočtom. Rozumie procesom súvisiacim s majetkovými a záložnými právami, 

katastrálnym konaním aj procesom spojeným s projektovaním, implementáciou a čerpaním 

finančných prostriedkov z fondov EÚ. Druhým dôvodom sú manažérske skúsenosti získané na 

riadiacich a expertných pozíciách v NBS a komerčných bankách napr. v Prima banke 

a Slovenskej sporiteľni. Aktuálne pôsobí ako kontrolórka v implementačnej agentúre na 

ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny s kompetenciami riadiť, koordinovať a kontrolovať 

aktivity v rámci národných projektov financovaných z fondov EÚ. Jej silnou kompetenciou je 

manažment a rozvoj ľudských zdrojov, vytváranie agilných tímov, koučing a edukačné aktivity 

v oblasti finančnej gramotnosti. Tretím dôvodom je jej nezávislosť, nadstraníckosť. Nikdy 

nebola členom žiadnej politickej strany. Jej cieľom je poskytovať kontrolovaným subjektom 

kvalitnú službu. Nezávislú, odbornú, kompetentnú kontrolu, pravdivú reflexiu a objektívnu 

spätnú väzbu o stave veci, ktoré sú predmetom kontroly. Chce inšpirovať zodpovedných 

manažérov k hľadaniu inovatívnych riešení na predchádzanie potencionálneho rizika pri správe  

majetku verejných financií. Kontrolné zistenia by mali viesť zodpovedných manažérov 

k rozhodnutiam o zmene procesov tak, aby prispievali k predchádzaniu nezrovnalosti, 

podvodov či korupcií. Verí, že útvar hlavného kontrolóra má v súčasnosti všetky predpoklady 

fungovať ako agilný tím zdatných profesionálov. Dokáže rozvíjať svoj ľudský a odborný 

potenciál, je pripravená reagovať aj na mimoriadne situácie a požiadavky aplikačnej praxe so 

spoločenskou zodpovednosťou. Cieľom je robiť správne veci. Pri zložitých rozhodnutiach je 

potrebné položiť si otázky, ktoré nám pomôžu správne sa rozhodovať. Napr. je moje konanie 

zákonné? Je etické? Som spravodlivý a objektívny? Poškodilo by toto konanie reputácii PSK? 

Je vydatá, má dve dospelé deti, jednu vnučku. S manželom zdieľajú radosti a starosti 

každodenného života už viac ako 30 rokov. Ich študentská láska mala šťastie. Stále žije. Rozum, 

cit a nevyhnutná štipka humoru sú smerovkami v jej živote. Zodpovednosť za spravodlivú 

správu vecí verejných, za formovanie hodnôt, etiky a integrity v tomto priestore je spojené 

s rozhodnutiami poslancov. Empatia, rešpekt, rozvaha sú dnes v tieni arogancie a silných slov. 

Dnešné časy potrebujú rozum a cit viac ako kedykoľvek predtým. S pokorou sa uchádza 

o dôveru poslancov a ich hlas v tejto voľbe. Poďakovala za ich trpezlivosť počúvať. Bolo jej 

cťou.  

Diskusia: nikto z poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

 

6) PhDr. Marcel Novotný sa uchádza o pozíciu hlavného kontrolóra PSK a tým aj o dôveru 

poslancov PSK. Má 42 rokov, pochádza z Prešova, je ženatý, má dvoch synov. Posledných 20 

rokov pracuje v oblasti verejných financií. Spomenul pozíciu jedného z lídrov pri nasadzovaní 

medzinárodného vymáhania finančných pohľadávok súvisiacich so vstupom SR do EÚ, 

pracovnú funkciu kontrolóra na úrade daňového preverovania na úseku mimoriadnych kontrol 

s celoslovenskou pôsobnosťou a vykonávaním auditov veľkým spoločnostiam. V uvedenej 

oblasti zastupoval SR aj na medzinárodnej úrovni. Posledných 14 rokov pôsobí v manažérskych 

pozíciách napr. ako riaditeľ Daňového úradu, Prešov 1, riaditeľ Krajského daňového úradu  

v Prešove, ktorú vykonával 10 rokov, kde riadil zhruba 500 zamestnancov. Uvedený úrad mal 

možnosť vybudovať a stabilizovať. Dodnes patrí medzi najlepšie úrady v SR. Na základe 

merateľných ukazovateľov stanovených ministerstvom financií bol opakovane vyhlásený 

dokonca za najlepší úrad SR. Prvým dôvodom, prečo sa uchádza o dôveru zastupiteľstva, je 

jeho odbornosť. Ďalším dôvodom je jeho nezávislosť. Nikdy nebol členom žiadnej politickej 

strany ani hnutia. Podľa jeho názoru je to dobrý dôvod na to, aby funkciu hlavného kontrolóra 

PSK mohol vykonávať transparentne a čestne. Ďalším dôvodom je jeho vnútorné nastavenie. 

Je to pre neho veľká výzva. V prípade úspechu to bude aj ďalší kariérny posun. V prípade 

zvolenia za hlavného kontrolóra bude jeho cieľom dozerať na to, či zverený majetok a financie 

samosprávneho kraja sú využívané v súlade so zákonom efektívne, transparentne a adresne. 

V dnešnej ekonomicky náročnej dobe je podľa jeho názoru mimoriadne dôležité správne 
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použitie každého jedného eurocentu. Zo svojich doterajších pracovných skúseností, keď bol 

súčasťou tímov pri nasadzovaní procesov aj na celoslovenskej úrovni, sa naučil, že správnym 

nasadením správnej analytiky zameranej na najkritickejšie oblasti je možné predchádzať 

zlyhaniam v budúcnosti. V tomto zmysle má za to, že úlohou kontroly má byť v prvom rade 

prevencia a správne nastavené procesy, až následne represia. Ak ale dôjde k zisteniam 

a nedostatkom, ktoré prináša reálny život, je ich potrebné jasne pomenovať, určiť príčiny ich 

vzniku, prijať náležité opatrenia na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku a následne tieto 

opatrenia kontrolovať, či boli prijaté správne, či boli správne nasadené do života a či správne 

priniesli svoje ovocie. V tejto činnosti chce spolupracovať v prvom rade a hlavne s poslancami 

PSK. Chce im citlivo načúvať a spolu s nimi riešiť všetky možné vzniknuté problémy aj 

v spolupráci s odbornými útvarmi samosprávneho kraja. V závere poďakoval poslancom za ich 

čas a priestor, ktorý venovali jeho vystúpeniu a zároveň za každý hlas, ktorý sa rozhodnú mu 

dať a podporiť ho vo funkcii hlavného kontrolóra PSK. 
Diskusia: nikto z poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

 

Predseda PSK Majerský oznámil, že teraz sa uskutoční samotná voľba hlavného kontrolóra 

PSK. Poslanec Bieľak požiadal členov volebnej komisie, aby zasadli do predných lavíc 

a postupne odovzdali hlasovacie lístky každému poslancovi PSK proti jeho podpisu. Hlasovací 

lístok treba označiť zakrúžkovaním konkrétneho čísla kandidáta a preložený hlasovací lístok 

vhodiť do samotnej urny, ktorá je momentálne prázdna. 

Po ukončení samotnej voľby hlavného kontrolóra PSK a sčítaní hlasov požiadal predseda PSK 

Majerský predsedu volebnej komisie o oznámenie výsledkov voľby. Poslanec Bieľak 

informoval prítomných, že volebná komisia sčítala všetky odovzdané hlasy a výsledok 

hlasovania bude obsahom zápisnice o priebehu voľby hlavného kontrolóra podpísanej všetkými 

členmi volebnej komisie. Volebná komisia konštatovala nasledovné: počet vydaných 

hlasovacích lístkov - 60; počet odovzdaných hlasovacích lístkov - 60; počet platných 

hlasovacích lístkov – 60; počet získaných hlasov jednotlivých kandidátov: JUDr. Róbert Baran 

– 7 hlasov, Mgr. Veronika Buzogaňová – 2 hlasy, Ing. Viera Dupejová – 1 hlas, Ing. Martina 

Gdovinová, MBA – 1 hlas, Ing. Oľga Makarová, MBA – 2 hlasy, PhDr. Marcel Novotný – 47 

hlasov; za hlavného kontrolóra bol zvolený PhDr. Marcel Novotný. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. l)  

s prihliadnutím na § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných 

celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

A/ k o n š t a t u j e,  
že uchádzači o voľbu hlavného kontrolóra PSK  

JUDr. Róbert Baran, Mgr. Veronika Buzogaňová, Ing. Viera Dupejová, Ing. Martina 

Gdovinová, MBA, Ing. Oľga Makarová, MBA, PhDr. Marcel Novotný 

splnili podmienky účasti na voľbu hlavného kontrolóra PSK 

B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 

priebeh a výsledky voľby hlavného kontrolóra PSK 

C/ v o l í  

do funkcie hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja 

PhDr. Marcela Novotného 

Hlasovanie:                 za: 55    proti: 0     zdržalo sa: 0   

Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 3 – Návrh na určenie volebných obvodov, počtu poslancov 

v nich a určenie sídiel volebných komisií pre voľby do orgánov PSK 

v roku 2022: Predseda PSK Majerský požiadal prítomných poslancov, aby naozaj 

racionálne bez nejakých emócií skúsili prejsť tento materiál a schválili počet poslancov 

v jednotlivých okresoch PSK. Predložený materiál nie je politický ale matematický, spracovaný 

podľa prepočítaného koeficientu. Ideálne by bolo, keby zastupiteľstvo naozaj bez zbytočných 

emócií schválilo či už jeden z poslaneckých návrhov alebo predložený návrh. Stanovená lehota 

na schválenie a určenie volebných obvodov a počtu poslancov je do 20. 7. 2022. PhDr. 

Petrová, PhD., vedúca oddelenia organizačného a registratúry Úradu PSK, uviedla, že 

predseda NR SR dňa 8. 6. 2022 vyhlásil rozhodnutím č. 209/2022 voľby do orgánov 

samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Zároveň určil aj lehotu na stanovenie 

počtu poslancov, určenie volebných obvodov a sídiel volebných komisií do 20. 7. 2022. Pri 

spracovaní tohto materiálu sa postupovalo v súlade s § 134 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. V 

§ 11 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. je uvedené, že zastupiteľstvo je poslanecký zbor zložený 

z poslancov, ktorí sú volení pomerným počtom k počtu obyvateľov. Pomer je daný v rozmedzí 

od 12 000 do 15 000 obyvateľov na jedného poslanca. Predložený materiál vychádza z čísla 

13 000, čiže z nižšej spodnej hranice. Treba povedať, že počet poslancov v prvých voľbách do 

samosprávnych krajov v roku 2001 bol určený zákonom. Pre PSK bol uvedený počet 60 

poslancov. V roku 2005 bol pridaný 1 poslanec pre okres Svidník a 1 poslanec pre okres 

Levoča. Od roku 2005 ma PSK počet poslancov 62. Tento predložený návrh hovorí o 64 

poslancoch s tým, že dochádza k navýšeniu o 1 poslanca vo volebných obvodoch Kežmarok, 

Prešov, Sabinov a k zníženiu o 1 poslanca vo volebnom obvode Svidník. Upozornila na chybu 

v tabuľke dôvodovej správy, kde má byť správne uvedený doterajší počet poslancov v okrese 

Kežmarok 5. Je na rozhodnutí poslancov Zastupiteľstva PSK, aký počet poslancov schvália, ale 

schváliť ich dnes musia. Predložený návrh určuje počet poslancov v jednotlivých volebných 

obvodoch nasledovne: okres Bardejov – 6 poslancov, okres Humenné – 5 poslancov, okres 

Kežmarok – 6 poslancov, okres Levoča – 3 poslanci, okres Medzilaborce – 1 poslanec, okres 

Poprad – 8 poslancov, okres Prešov – 13 poslancov, okres Sabinov – 5 poslancov, okres Snina 

– 3 poslanci, okres Stará Ľubovňa – 4 poslanci, okres Stropkov – 2 poslanci, okres Svidník – 2 

poslanci, okres Vranov nad Topľou – 6 poslancov, celkový počet 64 poslancov.  

Diskusia: 

Keď sa to poslanec Vook včera dozvedel, nechcel tomu veriť a nechce tomu veriť ani po 

dnešnom zaslaní materiálu. Okres Svidník má 66 obcí a 2 mestá. 17 rokov sú za okres Svidník 

3 poslanci, návrh hovorí o 2. Nevie, akým spôsobom chce PSK budovať cestu bližšie 

k obyvateľom. Prezrel si uvedenú tabuľku v rámci jednotlivých okresov. Podľa všetkého je to 

dnes okres Svidník, o niekoľko rokov to môžu byť ďalšie okresy. Na dnešnom stretnutí 

s predsedom PSK jasne povedal, že je proti tomu, aby sa takýmto spôsobom zasahovalo do 

poslaneckých možností v rámci okresov. Pravidelne sa na zasadnutiach zastupiteľstva 

vyjadroval k určitým veciam, či v prípade svidníckej nemocnice alebo okresného súdu. Veľmi 

veľa vecí záleží od poslancov. Je jedno, akí poslanci tam budú, ale záleží na určenom čísle. 

Traja poslanci majú stále väčšiu váhu ako dvaja. Ak je tu záujem nejakým spôsobom riešiť 

poslanecké kvórum, požiadal prítomných o ponechanie okresu Svidník s 3 poslancami 

a doplnenie 1 poslanca v okresoch Prešov, Kežmarok, Sabinov s celkovým počtom poslancov 

65. Preberal to s poslankyňou Sirkovou, ktorá predloží pozmeňovací návrh. Verí, že prítomní 

pochopili, že nemožno takýmto spôsobom „odpáliť“ poslancov z jedného okresu. Teraz sa 

hovorí o tomto jednom okrese, ale treba sa baviť o všetkých okresoch. Nemôže sa stať to, čo 

mu bolo povedané, že matematika niekedy nemusí byť, ale rozhoduje politika. Ak by sa 

poslanci bavili len politicky, tak by sa veľmi veľa vecí v PSK neurobilo. Ešte raz žiada 

poslancov, aby tento návrh nepodporili a podporili návrh poslankyne Sirkovej. Predsedu PSK 
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požiadal o prestávku pred samotným hlasovaním. Poslanec Dupkala súhlasí so všetkým, čo 

povedal poslanec Vook. Ako vyštudovaný politológ sa častokrát radšej nechcel vyjadrovať 

k mnohým veciam, ktoré zažíva na tomto alebo mestskom zastupiteľstve. Použil slová predsedu 

PSK, že nejde o politický ale matematický návrh. Je poslancom tohto zastupiteľstva len prvé 

volebné obdobie, ale zistil, že 99 % návrhov vedenia sú práve politické. Nemajú žiadnu logiku 

a už vôbec nie matematiku, od spájania a rušenia stredných škôl atď. Predseda PSK tento bod 

síce pekne ale alibisticky uviedol, ale pravda je naozaj politologicky niekde inde. Odkedy má 

dnes už ročnú dcérku pozerá rozprávku o matematických príšerkách. Pomaly začína zisťovať, 

kde asi čerpali nápady autori tejto rozprávky. Poslanec Pilip je poslancom za okres Svidník tri 

volebné obdobia. Vždy to vo Svidníku fungovalo s 3 poslancami. V prvom volebnom období 

boli iba 2. Chce sa opýtať toho, kto vymyslel tento model, prečo má byť práve Svidník vždy 

pokusným králikom či už pri školstve alebo volebných obvodoch. Keď sa cíti okres Prešov 

ukrátený o jedného poslanca, nech si ho kľudne navýši, s radosťou za to zahlasujú. Ale 

matematicky mu to tiež nesedí. Sú okresy, ktoré majú koeficient iný ako Svidník, ale nebude 

ich menovať, lebo sa nechce dotknúť ani jedného menšieho okresu. Každý okres si zaslúži mať 

toľko poslancov, ako mal doteraz. Keď chcú okresy Kežmarok, Prešov, Sabinov navýšiť, nie je 

problém a nájde sa zhoda v tomto zastupiteľstve na schválenie. Nebude používať emócie, aby 

sa okolo toho veľa nerozprávalo. Podporuje poslanca Vooka za okres Svidník a návrh 

poslankyne Sirkovej. Poslanec Hirčko doplnil predrečníkov tým, že okres Svidník je 

v poslednom období dlhodobo skúšaný či už v prípade pôrodnice, stratifikácie nemocnice, 

súdnej mapy a ďalších vecí. Toto by bola ďalšia rana v neprospech okresu Svidník na 

regionálnej úrovni, preto je zásadne proti. Poslanci za okres Svidník vždy zodpovedne 

pristupovali aj k racionalizácii školstva a pod., ktorá prešla bez nejakých veľkých emócií. Aj 

v tomto prípade by sa mal nájsť konsenzus resp. návrh, prípadne aj návrh povedaný pred 

chvíľou, ktorý by v konečnom dôsledku naozaj neublížil jednému jedinému v rámci 13 okresov, 

okresu Svidník. Je zásadne proti a podporí poslancov, ktorí ho navrhli alebo navrhnú. Poslanec 

Damankoš tu počúva otázky, kto vymyslel predložený návrh. Poslanci majú pred sebou 

tabuľku, ktorá je matematickým prepočtom. Ak je pri nejakom okrese napr. 1,51, päťka sa 

zaokrúhľuje smerom nahor. Ak je tam napr. 2,41, štvorka sa zaokrúhľuje smerom nadol. Okres 

Prešov mal minimálne dve posledné funkčné obdobia 12 poslancov. Aj podľa 

predchádzajúceho počtu obyvateľov mal mať 13. Nejde o to, čo chce okres Prešov, ani čo chce 

okres Kežmarok a nie je to ani hodnotenie kvality práce poslancov za okres Svidník, ani 

vyslovenie akéhokoľvek ortieľu nad akýmkoľvek okresom. Jednoducho zákon hovorí jasne, že 

v zastupiteľstve samosprávneho kraja má byť pomerné zastúpenie podľa počtu obyvateľov. 

Počet obyvateľov v roku 2017 a v roku 2022 alebo podľa sčítania z minulého roka trochu 

poklesol. Preto nevidí nejaký priestor na výrazné navyšovanie počtu poslancov a veľmi nerád 

by sa dostával do debaty, ak chcete, ak nechcete, jednoducho to takto matematicky vychádza. 

Príde mu to férové, spravodlivé, normálne. Nemali by sa tu teraz poslanci vybíjať, že komu 

niečo berú alebo neberú. Je mu veľmi ľúto, že z niektorých okresov PSK ľudia odchádzajú 

a menia si trvalý pobyt. Sám by radšej riešil otázku nárastu 8 okresov a aby ani jeden neklesol. 

Treba to riešiť nejakým iným spôsobom. Poprosil prítomných, aby nerobili politiku 

z matematiky. Predložený návrh absolútne úplne rešpektuje výstupy z momentálnych 

výsledkov sčítania ľudu na území PSK. Vidí v tom veľkú logiku a pomerné férové zastúpenie. 

Všetky iné návrhy by boli skôr politické. Ak sa navýši jednému okresu, vznikne  otázka, prečo 

napr. vo vzťahu k okresu Svidník má jedného poslanca 10 000 ľudí a v Prešove 13 300, čiže je 

to výrazný rozdiel o 3 000 ľudí. Podľa slov poslanca Vooka sa asi predrečník priznal, kto tento 

materiál pripravoval. Nevie, z čoho vychádzal, lebo na výpočet bolo určených 13 000 

obyvateľov, ale rozmedzie je od 12 000 – 15 000 obyvateľov. Mohlo byť určených 12 500 

obyvateľov a nebol by žiaden problém. Poslanci za okres Svidník vedia, ako to bolo 

s transformáciou školstva. Prišli, rozdúchali vášne a študenti odchádzali inde, lebo nevedeli, či 
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škola bude alebo nebude existovať. Poslanci za okres Svidník museli túto situáciu zachraňovať 

za nich. Nech už neexperimentuje, už experimentoval dosť. Keď niečo chcel, mal to riešiť za 

bývalého vedenia, nie teraz 3 mesiace pred voľbami. Poslanci dostali tento vážny materiál len 

niekoľko hodín pred zasadnutím. Ak chcel niečo riešiť, mohol vyvolať diskusiu. Nikto nehovorí 

o tom, aby si neriešil okres Prešov. Poslanec Hirčko súhlasí s tou matematikou, že pri čísle 

2,41 sa zaokrúhľuje nadol, ale rozdiel medzi inými okresmi je taký malý, že naozaj je tá 

desatinná čiarka nejakým spôsobom zanedbateľná. Zákon hovorí o pomernom zastúpení 

k počtu obyvateľov, ale treba skúsiť pozerať na to, že okres Svidník má 66 obcí. Celý okres 

Prešov má 89 obcí. V tých obciach síce žije menej ľudí, ale oni tam žijú. Celý okres Svidník 

má množstvo ciest, na ktoré schvaľujú peniaze poslanci a pokles z 3 na 2 poslancov znamená 

pokles ďalších investícií o 1/3 pre okres Svidník. Teda matematika áno, ale možno by to doplnil 

ako fakt. Poslanec Dupkala si nedávno pozrel demografický vývoj niektorých obcí a miest 

v okresoch PSK a zistil klesajúcu krivku. Ľudia budú odchádzať a pôrodnosť klesá. Spýtal sa 

poslanca Damankoša, čoho je to dôsledok, či matematiky alebo jeho politiky. Predseda PSK 

Majerský požiadal v úvode poslancov, aby nevnášali do svojich vystúpení emócie a niekto 

vnáša politiku aj emócie viac ako to racio. Treba skúsiť uvažovať hlavou, nie rukami, jazykom. 

Je mu jedno, aký návrh zastupiteľstvo schváli, ale nech má jednotný kľúč, aby sa PSK nemusel 

hanbiť pred ostatnými samosprávnymi krajmi, že pri niektorom okrese sa prižmúrilo oko a pri 

niektorom sa otvorili obidve oči. Treba do toho dať racio. Keď zastupiteľstvo rozhodne o počte 

65 poslancov podľa jednotného racionálneho kľúča a schváli to, nech to tak bude, je mu to 

jedno. O demografii by sa dalo dlho rozprávať. Poslanec Gašper je určite za matematiku. Keď 

si to jednoducho hodil do kalkulačky, tak v tomto volebnom období pripadalo na jedného 

poslanca okrúhlych 13 255,5 obyvateľov, teda presne matematicky. Teraz sa zvolil kľúč 

13 000, je to zákonné, normálne. Pri zaokrúhľovaní čísel je veľa z nich zaokrúhlených nahor, 

lebo sú nad celých 5. Na okres Svidník to padlo tak nešťastne dole. Pri určenom počte 

obyvateľov 12 500 by sa možno došlo k tým istým číslam ako v predložených návrhoch, ale 

nič sa neudeje. PSK bude mať 64 alebo 65 poslancov. Okres Svidník bude mať toľko, koľko si 

želá. Ostatné okresy v podstate o nič neprídu. Ak by sa počítalo s koeficientom určeným 

v minulosti resp. koeficientom tohto volebného obdobia, správne by malo byť nie 64 ale 61 

poslancov. Takže aká matematika. Podľa slov predsedu PSK Majerského to bola možno 

správna poznámka. Vyzdvihol by jednotný koeficient a nie rozháraný s prižmúrením alebo 

prílišným otvorením očí. Nech je to číslo obhájiteľné pred svetom. Poslanec Sokol je 

poslancom Zastupiteľstva PSK od roku 2001, kedy bolo poslancov 60. Potom sa počet zvýšil 

na 62. Podľa počtu obyvateľov PSK klesá. Smerom k verejnosti by mal ísť PSK skôr tendenciou 

znižovania a nie navyšovania, lebo vo verejnosti klesá poslanecká náklonnosť v určitých 

veciach. Pri myšlienke správnosti treba pozerať aj na región. Okres Svidník je ťažký a zložitý. 

Nemôžu všetci žiť v Prešove. Možno tu chýba rozmer chodenia poslancov do regiónov, iných 

okresov s počúvaním názorov ľudí. Potom by ten život videli trochu reálnejšie, nielen z pozície 

Prešova. Poslanec Bochňa to celé zhrnul. Súčasný predseda začal rozprávať čosi o raciu 

v navrhovanom materiáli, ktorý poslanci dostali hodinu pred začiatkom zasadnutia. 

Pripomenul, že nie 99 % ale 100 % materiálov s riešením zásadných vecí, dostali poslanci 

hodinu, polhodinu, 5 minút pred zasadnutím. Preto je veľmi ťažké hľadať racio v niečom, kde 

nie je šanca porovnávať. Nepredpokladá vyrátanie týchto počtov poslancom Damankošom 

včera, aby poslanci museli tento materiál dostať dnes. Ak to predsa tak bolo, prečo nestojí na 

mieste predkladateľky PhDr. Petrovej, PhD., poslanec Damankoš a prečo neodpovedá na 

otázky poslancov? Poslanec Bieľak uviedol, že prijatie uznesenia s určením počtu poslancov 

v jednotlivých volebných obvodov je povinnosťou zastupiteľstva, ktorú mu ukladá aj zákon, 

vždy pred voľbami v určenej lehote sa k tejto téme vrátiť, lebo práve počty obyvateľov sú 

určitým kritériom pre pomerné rozdelenie počtu poslancov jednotlivých okresov. Môžu sa 

vyvíjať a meniť, a preto je dôvod sa k tomu vrátiť, takže je dnes namieste o tejto téme hovoriť. 
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Nie je to len povinnosť v zmysle zákona, ale aj určitá potreba vzhľadom na značne klesajúci 

počet obyvateľov PSK ale aj niektorých  okresov. Dôležité je, či vôbec upravovať celkový počet 

poslancov. Budeme korektní. Ak má vyjsť počet 62 poslancov, bude sa deliť číslom 13 000 

a niečo. Ak má vyjsť počet 64, bude sa deliť presne číslom 13 000 obyvateľov. Ak to má byť 

počet 65 – 66 poslancov, tak sa vydelí číslom 12 500, čiže vždy je to o nejakej matematike 

a zvolenom kľúči poslancov PSK. Treba korektne povedať, že pri nastavení počtu na 64 sa to 

bude deliť nejakým číslom, ktoré bude v súlade so zákonom. Ak má byť minimálny počet 54 

vydelí sa číslom 15 000, čo ukladá zákon. Je potrebné povedať, či sa má počet poslancov znížiť, 

zvýšiť alebo ponechať. Ak sa ponechá počet 62 poslancov, bude to znamenať, že niektoré 

okresy by pri objektívnom prepočte prišli o jedného poslanca, iné tri okresy by jedného 

poslanca získali. Tri okresy by boli nespokojné, nielen Svidník ale aj ďalšie dva. To je uvedené 

v materiáli. Ak sa má počet poslancov navýšiť, otázka znie na aký počet, ktorý bude 

spravodlivý. Počet 64 sa dá zdôvodniť predloženým materiálom, dá sa zdôvodniť aj počet 66, 

65. S číslom, ktoré je kritériom, sa dá pohrať tak, aby to vyšlo v súlade so zákonom. Skôr je na 

vnútornom mentálnom rozhodnutí poslancov, či idú navýšiť. Ak áno, potom takým spôsobom, 

aby to bolo čo najviac akceptovateľné a čo najmenej bolestné pri zmene čísel. Horný strop je 

68, ale nikto z poslancov na túto hranicu nechce ísť. Otázkou je, aké to bude číslo a či zostane 

číslo 62. Je pravdou, že číslo 62 už nemôžu poslanci ponechať, lebo tam ten vývoj obyvateľov 

nastal. Aj pri počte 62 by sa to muselo vnútorne prerozdeliť inak a niektoré okresy by získali 

alebo stratili jeden mandát. Vzhľadom na zachovanie objektivity je potrebné povedať, aké číslo 

je prijateľné. Navýšenie počtu poslancov sa bude verejnosti ťažšie vysvetľovať, na druhej strane 

je PSK možno špecifický región podľa uvedených argumentov. Treba sa zhodnúť na čísle, ktoré 

si poslanci vedia čo najviac obhájiť a zároveň určené číslo nebude rozdeľovať ale čo najviac 

spájať poslancov. Osobne sa mu ťažko rozhoduje, bol by za ideálne riešenie 62. Ak sa má 

navyšovať, tak potom spôsobom, ktorý nevyvolá medzi poslancami príliš veľa roztržiek 

a hlavne nespokojnosti v území. Poslankyňa Sirková poznamenala, že všetci sa snažia 

dodržiavať legislatívne predpisy a stanovené počty, ale treba brať do úvahy ešte jednu vec. 

Treba zvážiť a hovorí z vlastnej skúsenosti, že okresy Medzilaborce, Snina, Svidník, ktoré 

priamo hraničia s inými krajinami, majú oveľa viac starostí a práce. Nechce podceňovať okres 

Prešov, ktorý má veľa obcí a svoje problémy. Ale ak by teraz pri vojnovom konflikte jej 

a poslancom Holinkovi a Hačkovi nepomáhali ešte poslanci Ceľuch, Ledecký, predseda PSK 

a ostatní, ktorí im radili a pomáhali priamo v Ubli aj finančnou pomocou, mali by naozaj čo 

robiť, aby to traja všetko zvládli. Stále sa bude zastávať prihraničných okresov, lebo riešia 

naozaj veľmi veľa rôznych problémov súvisiacich nielen s problémami vo vlastnej krajine ale 

aj vyplývajúcich zo susedstva s inými štátmi, ako je cezhraničná spolupráca v rámci projektov. 

Pripravila návrh uznesenia, kde podľa prepočtu celkového počtu obyvateľov k 31. 3. 2022 

vychádza nejakých 12 653 obyvateľov na 1 poslanca. Tam by sa PSK zmestil do počtu 

obyvateľov na poslanca od 12 000 do 15 000 v súlade so zákonom o VÚC. Za poslanecký klub 

Hlas – SD navrhuje v okresoch Prešov, Kežmarok, Sabinov zvýšiť počet o 1 poslanca a okres 

Svidník ponechať so súčasným stavom, čiže celkový počet poslancov zvýšiť zo 62 na 65 

poslancov. Poslanec Ferenčák dodal, že odchod ľudí z PSK sa nezastavil. Nárast obyvateľov 

je jedine v okresoch s väčšou rómskou komunitou napr. okres Kežmarok (už viac ako 50 %), 

kde nastávajú tieto zmeny. Ale ako zastaviť odchod ľudí, ak tam nebudú reprezentanti 

jednotlivých okresov, ktorí sa budú snažiť udržať rozvoj tam, kde je potrebný a to sú aj 

prihraničné okresy. Prepočty a jednotlivé čísla sú len uhlom pohľadu. Ak bude 12 850, tak to 

už vychádza, ak bude 13 000, už to nevychádza, ak bude 12 500, už je to zas iné. Úrad pripravil 

materiál a predložil ho poslancom. Treba povedať, že okres Svidník má 66 obcí a jeho poslanci 

si doteraz plnili svoje úlohy. Poslanec Ragan nie je priaznivcom dlhých diskusií, preto požiadal 

poslancov o zváženie ich ďalších vystúpení. Treba si povedať fakty. Matematicky spravodlivý 

model bol predložený. Okres Svidník by tak prišiel o poslanca. Od svidníckych poslancov mu 
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trochu chýba pokora. Slušne by mali požiadať o podporu, tak ako to urobila poslankyňa 

Sirková, lebo sú naozaj regiónom, ktorý si vyžaduje vyšší počet poslancov. Vadia mu tie emócie 

voči poslancovi Damankošovi, predsedovi PSK a ďalším. Netreba sa uchyľovať k emotívnym 

vystúpeniam, ale treba požiadať o podporu. Podporuje predložený návrh poslankyne Sirkovej 

a ukončenie diskusie. Treba vystupovať slušne, úctivo a s pochopením podporiť predložený 

návrh. Poslanec Damankoš poďakoval poslancovi Raganovi, že sa ho zastal. Materiál 

nepripravoval on, ale je veľmi kvalitný. Môžu šíriť, že ho pripravil Damankoš, aj keď to nebude 

pravda. Treba mať úctu k faktom. Nevie, či toto zastupiteľstvo dokáže dnes dobre vyhodnotiť, 

prečo v PSK klesá počet obyvateľov. Možno mnohí aj cítia prečo, jednoducho je to fakt a čísla 

sú úplne zrejmé. Logicky by malo nasledovať znižovanie počtu poslancov, lebo napr. v BBSK 

alebo BSK si to tiež dajú do kalkulačky. Požiadal prítomných o opatrné narábanie 

s obvineniami, koľko kto počíta. Má pred sebou excelovskú tabuľku, do ktorej môže hodiť 

hocijaké čísla. Je to normálna vec. Žiadne extra dáta nie sú k tomu potrebné. Pripomenul emócie 

a spomenuté školy, kde bolo všetko podložené vždy na číslach. Dnes si môžu zistiť momentálny 

stav, či to bolo dobré alebo nie. Rozumie, že v politike nemusia vždy byť zhodné názory. Asi 

nie je politicky priechodné znižovanie počtu poslancov zo 62 na menej, tak berie ako referenčný 

rámec 62 poslancov. Pri vydelení obyvateľov kraja 62 poslancami mu vyjde číslo 13 025. To 

je priemerný počet občanov, ktorých by mal reprezentovať 1 poslanec. Ak sa má férovo 

postupovať, mala by byť určená plus mínus nejaká odchýlka, o koľkých je to možné tolerovať. 

Nemalo by sa pripúšťať, že v jednom okrese bude jeden poslanec reprezentovať 10 000 

a v inom 13 000 – 14 000 občanov. Je to už trochu na hrane, rozumie tomu, ale netreba útočiť 

na okres Prešov. Nemôže každý žiť v Prešove, ale nemôže mať ani každý región nadpriemerné 

zastúpenie len preto, že nie je v centre. To nie je riešenie problému. Riešením problému sú 

povedané fakty a v diskusii určené spôsoby riešenia. Poďakoval predsedovi PSK, že vyzval 

poslancov, aby dnes neboli veľmi emotívni. Zatiaľ sú tu dve možnosti. Návrh predložený 

úradom, ktorý dáva zadosťučinenie zákonu, tak ako vychádza matematicky, bude sa 

rešpektovať pomerné zastúpenie podľa počtu obyvateľov a nebude sa nikto favorizovať ale ani 

diskriminovať. Alternatíva predložená poslankyňou Sirkovou je, že treba dať zadosťučinenie 

číslam, ale aj povedať rovno, že sa má favorizovať okres Svidník, lebo tak to bolo posledných 

8 rokov. Nie je to emócia, ale jednoducho fakt. Poslanci za okres Prešov tiež 8 rokov neplakali, 

že sú diskriminovaní, lebo matematicky mali mať 13 poslancov. Matematicky to vychádza aj 

na starý počet obyvateľov. Osobne sa prikláňa k návrhu z predsedníckeho stola. Ak 

zastupiteľstvo schváli návrh poslankyne Sirkovej, bude to v poriadku. Poslanci by sa tu nemali 

obviňovať z vecí, ktoré nevedia dokázať, nie je to dobré. Podľa slov poslanca Benka by sa 

o tomto bode a o matematike dalo rozprávať celý deň. Poslanci Sokol aj Damankoš spomenuli 

zníženie poslancov. Bude vychádzať len z čísla 13 000 a vôbec sa nebude baviť o počte 

poslancov PSK. Počet obyvateľov PSK klesá, je v mínuse o cca 15 000 obyvateľov od roku 

2017 k dnešnému dňu resp. roku 2022, teda má 807 526 obyvateľov. Dal do pozornosti tabuľku 

uvedenú v materiáli, kde bol pri výpočte použitý pomer 13 000 obyvateľov na 1 poslanca. 

Prešov má 13,33. Ak by sa zaokrúhľovalo dole, vyjde číslo 56, lebo počet obyvateľov ide dole. 

Je si vedomý, že je to nepopulárne a bolestivé. Okrem okresu Medzilaborce s číslom 0,83 mu 

to vychádza a baví sa o čísle 13 000. Bardejov 5, Humenné 4, Kežmarok 5, Levoča 2, 

Medzilaborce 1, Poprad 7, Prešov 13, Sabinov 4, Snina 2, Stará Ľubovňa 4, Stropkov 1, Svidník 

2, Vranov 6. Nič neurobil, len sa hral s tabuľkou. Vychádzal z počtu 13 000 obyvateľov 

a prstom zakryl desatinnú čiarku. Aj o tom sa dá rozprávať. Počet obyvateľov klesá, tak bude 

počet 56 poslancov. Niektoré okresy budú kričať. Dá sa o tom rozprávať dva dni, či sa 4 

zaokrúhli na 5, alebo 5 na celé číslo atď. Samozrejme, že takýto návrh by neprešiel, ale dá sa 

o ňom rozprávať celý deň a možno by aj obyvatelia povedali, že je to spravodlivé, lebo počet 

obyvateľov ide smerom dole, vedia, aká je situácia, 56 zo 62 by bolo asi prijateľné. Niektorí by 

navrhli 58 a každý povie svoj názor. Vlastne nič nevymyslel, len sa pohral s tabuľkou a číslom 
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13 000, nič viac. Predseda PSK Majerský dodal, že poslanec Benko môže pokojne predložiť 

takýto návrh. Nemá vôbec problém so znížením počtu poslancov. Keď to schváli zastupiteľstvo, 

tak budú prebiehať voľby úplne v slobode. Nie je vazalom ani jedného z predložených návrhov 

a predpokladá, že ani poslanci. Poslanci slúžia občanom a je jedno, či reprezentujú 12 000 alebo 

13 000 obyvateľov. Predpokladá, že poslancom ide o vec a dnešné schválenie. Poslanec Slovík 

predložil návrh na ukončenie diskusie a požiadal zastupiteľstvo o schválenie návrhu 

poslankyne Sirkovej, lebo debata môže byť nekonečná. Poslanec Hrabčák súhlasí 

s predsedom PSK, emócie nič dobré nikdy nenašepkajú. Vystúpenia by mali prebiehať bez 

emócií a s nejakým racio. Podporil poslancov zo Svidníka Hirčka, Pilipa a Vooka z  jediného 

dôvodu, aj keď je ich viac. Predložený materiál exaktne definuje počet poslancov na základe 

nejakého matematického prepočtu. Matematický prepočet je jedna vec, ale empíria vec druhá. 

Poslanci majú nejaké skúsenosti s prácou v regióne. Napr. okres Sabinov má 60 000 

obyvateľov, ale 42 obcí. Okres Svidník má 31 000 obyvateľov, ale 66 obcí. Na poslanca okresu 

Sabinov podľa predloženého návrhu bude vychádzať 8,4 obce, čiže poslanec bude podporovať 

8 – 9 obcí vo svojom regióne. V okrese Svidník to bude 33 obcí, čiže 2 poslanci za okres Svidník 

budú musieť robiť podporu 33 obciam. Trávi veľa času v regióne a vie, čo je to komunikácia 

so starostami a podpora na úrovni medzi samosprávou a PSK. Preto si myslí, že počet 

poslancov za okres Svidník aj napriek tomu, že je to menší región, je v počte 3 podľa pôvodného 

návrhu a návrhu poslankyne Sirkovej správny. Zopakoval, že je exaktne vypočítaný počet 

uvedený v tabuľke. Okrem exaktných matematických výpočtov ešte existuje empíria, teda 

skúsenosť tých poslancov s prácou v regióne. Tá hovorí o tom, že obhospodarovať alebo robiť 

podporu samotným obciam v počte 66, ako by pripadalo na 2 poslancov okresu Svidník, je 

šialene náročné. Nie sú poslancami na trvalý pracovný pomer, ale robia poslaneckú prácu popri 

svojom zamestnaní. Mal by byť schválený počet uvedený v návrhu poslankyne Sirkovej 

a následne požiadal poslancov o jeho podporu. Počet poslancov by sa navýšil v predloženom 

materiáli zo 64 na 65, čo predsa nemôže byť problém z finančného hľadiska, ani z hľadiska 

podpory regiónu.  Požiadal prítomných, aby vzhľadom na počet poslancov neoslabovali malé 

regióny v PSK. Poslanec Damankoš pripomenul, že zastupiteľstvo by malo hlasovať o počte 

mandátov na počet obyvateľov, nie na počet obcí. Ak áno, pýta sa, či sa mesto Prešov bude brať 

ako jedna obec, alebo sa budú brať osobitne ulice. Napr. ul. Prostějovská má 13 000 

obyvateľov, koľko je to obcí? Poslanec Kahanec dodal, že emócie by nemali byť a zákon je 

v istom zmysle napísaný. Nepíše o empírii ani o obciach. Píše o počte obyvateľov, títo platia 

dane, ktoré poslanci prerozdeľujú. Buď treba zmeniť zákon, alebo sa treba riadiť zákonom. 

Poslanec Sokol povedal, že všetci poslanci PSK sú poslancami celého PSK a majú 

zodpovednosť za celý PSK. Vzniká tu situácia, že sa začínajú vytvárať skupiny malých 

regiónov alebo okresov. Pre neho je zaujímavý aj okres Svidník, aj okresy Medzilaborce, 

Poprad, Prešov. Za tie roky prešiel všetky okresy. Tam, kde je bieda, je bieda. Tam, kde je život 

trochu iný, je iný. Poslanci majú byť hrdými poslancami PSK a nemajú sa deliť na ľavých, 

pravých, modrých, zelených. Majú byť realistami, majú ísť k ľuďom a vytvárať hodnoty pre 

ľudí. Poslanec Bochňa chcel povedať to isté. Cíti sa byť poslancom všetkých občanov PSK, 

nielen okresu Bardejov. K rozdeľovaniu daní dodal, že čím menej poslancov, tým menej peňazí 

a projektov, ktoré môžu priniesť poslanci do svojho okresu. Títo obyvatelia môžu mať o to 

horšiu kvalitu života, čiže sa budú sťahovať a kde, len do Prešova. O takých 10 rokov možno 

bude v Prešove 25 poslancov a v okrese Sabinov 1. Toto chcú poslanci dosiahnuť? Poslanec 

Janiga by bol veľmi opatrný pri tej matematike a zákonnosti, lebo pri jednom okrese by bolo 

zastúpenie nula, keďže počet obyvateľov nedôjde ani do 12 000. Poslanci by mali veľmi jemne 

narábať s matematikou a zákonnosťou, aby vedeli zohľadniť všetky potreby všetkých okresov 

a všetkých obyvateľov tohto kraja. Poslanec Ferenčák poukázal na fakt, ktorým je zmena 

počtu obyvateľov PSK, ktorý sa nezmení, lebo PSK sa bude stále vyľudňovať aj vplyvom 

uskutočňovanej politiky. Možno by vyzval predkladateľa materiálu s uvedeným číslom, ktoré 
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rozprúdilo túto diskusiu, aby vysvetlil, prečo bolo vybrané práve číslo 13 000. Ak by to bolo 

12 850, tak tie počty sú zachované a dôjde k navýšeniu len v 3 okresoch, lebo s číslami sa dá 

hrať akokoľvek. Tento materiál bol predložený takou rýchlou cestou, preto je táto diskusia 

búrlivejšia. Treba povedať, že okres Svidník je súčasťou PSK a každý poslanec prináša každý 

rok do regiónu nejaký balík peňazí, ktorý pomáha rozvoju týchto regiónov. Treba uznať 

poslancom zo Svidníka, že aj to je dôvod, prečo bojujú o každého poslanca. Aj keď to má byť 

len 10 000 – 20 000 eur, tiež pomôžu obciam v rámci tohto okresu, aby nedochádzalo k ich 

vyľudňovaniu. V tomto prípade bol určený počet 2. Prečo nebol predložený návrh na 

zachovanie počtu poslancov? Ak by bol a v 3 okresoch dochádza k zvyšovaniu pôvodného 

počtu o 1 poslanca vzhľadom na zvýšenie počtu obyvateľov, bol by to v podstate návrh 

poslankyne Sirkovej a táto diskusia by bola úplne zbytočná. Zachovali by sa počty a boli by 

podporené tie okresy, v ktorých dochádza k navýšeniu počtu obyvateľov. Každý poslanec 

prináša zdroje do daných regiónov, každý poslanec je svojím zastúpením v kontakte so 

starostami a pomáha s presadzovaním myšlienok rozvoja PSK. Následne predložil návrh na 

ukončenie diskusie a hlasovanie o predložených návrhoch. Mgr. Novotný, riaditeľ Úradu 

PSK, vysvetlil, že na stretnutí predsedov poslaneckých klubov bol predložený aj návrh, 

o ktorom hovoril poslanec Ferenčák s tým, že keby sa mal zachovať súčasný stav v rámci 

okresu Svidník a postupovalo by sa podľa pomerného systému, vtedy by sa bral pomer 1:12 

500 a bol by zachovaný Svidník, avšak s navýšením nie na 65 ale 66 poslancov. Matematicky 

to vychádza tak, že okres Prešov by bol navýšený nie o 1 ale o 2 poslancov, lebo je tam 13,87, 

po zaokrúhlení 14. Návrh poslankyne Sirkovej je regulárny, ale nie je matematicky správny a 

nie je v zmysle zákona, lebo podľa pomerného systému v rámci tohto návrhu by mal okres 

Svidník 2,47, čo znamená, že je na hrane tých 3 miest a okres Prešov by mal 13,69. Keď majú 

poslanci vôľu zachovať okresu Svidník 3 poslancov v zmysle zákona, jedine podľa prijatia 

dohody 1:12 500, tým pádom je tam 66 poslancov so zvýšením o 2 pre okres Prešov, o 1 pre 

okres Sabinov, o 1 pre okres Kežmarok a okres Svidník by ostal zachovaný. To je regulárny 

spôsob v rámci zákona, ale s navýšením už na 66 poslancov. Poslanec Kahanec upozornil 

poslanca Ferenčáka, že diskusia sa končí diskusným príspevkom, nie faktickou poznámkou. 

Ako primátor by to mal vedieť. Riaditeľ úradu práve povedal to isté, čo chcel povedať. Keď už 

nechcú vidieť matematiku a robia si svoju prekrútenú verziu, nech predložia návrh na 

12 500, Svidník bude mať 2,51 a 3 poslancov. Bude to vybavené, ale potom musia dať 

poslancov aj tým druhým okresom. Predseda PSK Majerský ukončil diskusiu. Najprv bude 

zastupiteľstvo hlasovať o poslaneckom návrhu poslankyne Sirkovej. Je síce kozmeticky dobre 

vyzerajúci, ale má veľké obavy, že nebude v súlade so zákonom kvôli matematickému 

prepočtu. Následne predniesol predmetný pozmeňovací návrh. 

Pozmeňovací návrh predložený poslankyňou Sirkovou: 

Zastupiteľstvo PSK schvaľuje poslanecký návrh poslankyne Sirkovej - na základe 

uvedeného prepočtu 12 653 navýšiť počet poslancov v okrese Prešov o 1 poslanca, v okrese 

Kežmarok o 1 poslanca, v okrese Sabinov o 1 poslanca a v okrese Svidník ponechať súčasný 

počet 3 poslancov. Súčet všetkých poslancov za PSK bude 65 poslancov. 

Hlasovanie:                 za: 36   proti: 4     zdržalo sa: 18  

Pozmeňovací návrh bol schválený. 

 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 134 zákona NR SR č. 

180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov   u r č u j e  počet poslancov podľa jednotlivých 

volebných obvodov, sídla obvodných volebných komisií a sídlo Volebnej komisie 

Prešovského samosprávneho kraja nasledovne:                                                                            
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Volebný obvod                                                   Počet poslancov volených vo volebnom obvode                            

 

VO č. 1 Okres Bardejov 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Bardejov, Dlhý rad 16, Bardejov                                                         6 

 

VO č. 2 Okres Humenné 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Humenné, Kukorelliho 1492/1, Humenné                               5 

 

VO č. 3 Okres Kežmarok 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Kežmarok, Dr. Alexandra 61, Kežmarok                                             6 

 

VO č. 4 Okres Levoča   

Sídlo ObVK                  

Stredná odborná škola pedagogická, Bottova 15A, Levoča                   3 

 

VO č. 5 Okres Medzilaborce   

Sídlo ObVK                  

Stredná odborná škola A. Warhola, Duchnovičova 506, Medzilaborce      1 

 

VO č. 6 Okres Poprad 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 16, Poprad                                       8 

 

VO č. 7 Okres Prešov   

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Prešov, Námestie mieru 3, Prešov                                                  13 

 

VO č. 8 Okres Sabinov  

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad, Námestie Slobody 85, Sabinov                 5 

 

VO č. 9 Okres Snina    

Sídlo ObVK                  

Stredná odborná škola, Sládkovičova 2723/120, Snina        3 

 

VO č. 10 Okres Stará Ľubovňa 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Stará Ľubovňa, Námestie gen. Štefánika 1, Stará Ľubovňa                 4 

 

VO č. 11 Okres Stropkov 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Stropkov, Hlavná 71/40, Stropkov                                                        2 

 

VO č. 12 Okres Svidník   

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Svidník, Sovietskych hrdinov 102, Svidník                                            3 

 

VO č. 13 Okres Vranov nad Topľou 

Sídlo ObVK                  

Okresný úrad Vranov nad Topľou, Námestie Slobody 5, Vranov nad Topľou            6 

 

Poslancov spolu:                                                                                             65 
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Sídlo Volebnej komisie samosprávneho kraja –  

Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov   
 

Hlasovanie:                 za: 51   proti: 0     zdržalo sa: 8  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

Následne predseda PSK Majerský vyhlásil 10-minútovú prestávku.  

 

 

K bodu 4 – Návrh na vymenovanie riaditeľa CSS Zátišie Snina: 
Mgr. Guman, odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK, informoval prítomných, že na 

základe ustanovení zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme 

a Smernice o podmienkach výberového konania a postupe pri realizácii výberového konania na 

funkciu štatutárneho orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa dňa 8. 6. 2022 

uskutočnilo výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa CSS Zátišie Snina. Na 

základe výsledkov výberového konania výberová komisia odporučila predsedovi PSK 

predložiť Zastupiteľstvu PSK návrh na vymenovanie úspešnej uchádzačky PhDr. Agáty 

Kováčovej do funkcie riaditeľa na funkčné obdobie 5 rokov. Materiál obsahuje aj stručný 

životopis. Následne osobne predstavil PhDr. Agátu Kováčovú prítomnú na tomto zasadnutí 

zastupiteľstva. 

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h)  zákona NR 

SR č. 302/2001 Z .z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov    v y m e n ú v a    do funkcie riaditeľky Centra sociálnych služieb 

Zátišie Snina PhDr. Agátu Kováčovú dňom 14. júna 2022  na funkčné obdobie 5 rokov. 

Hlasovanie:                 za: 54   proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

 

K bodu 5 – Návrh na vymenovanie riaditeľa DSS v Legnave: Mgr. 

Guman, odbor sociálnych vecí a rodiny Úradu PSK, uviedol, že na základe ustanovení 

zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a Smernice o podmienkach 

výberového konania a postupe pri realizácii výberového konania na funkciu štatutárneho 

orgánu organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa dňa 8. 6. 2022 uskutočnilo výberové 

konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa DSS v Legnave. Na základe výsledkov 

výberového konania výberová komisia odporučila predsedovi PSK predložiť Zastupiteľstvu 

PSK návrh na vymenovanie úspešného uchádzača Mgr. Jána Tomusa do funkcie riaditeľa na 

funkčné obdobie 5 rokov. Materiál obsahuje aj stručný životopis. Následne osobne predstavil 

Mgr. Jána Tomusa prítomného na tomto zasadnutí zastupiteľstva. 

Diskusia:  

Poslanec Kanuščák pozná Mgr. Tomusa dlho a sleduje jeho prácu od nástupu do DSS v 

Brezovičke. Klienti sú s ním veľmi spokojní, je tam vytvorené rodinné prostredie. Veľmi ho 

prekvapili jeho nápady. Keď sa stal povereným vedením v Legnave, navštívil ho. Potom ho 

trošku prekvapilo a zamrzelo, že končí v Brezovičke. Pôvodne bolo dohodnuté zlúčenie týchto 

dvoch zariadení. Po rôznych diskusiách aj na Rade PSK by to mal byť ďalší krok, s ktorým 

všetky dotknuté strany súhlasia. Aj klienti budú spokojní, lebo niektorí sa už chceli sťahovať 

za riaditeľom do Legnavy. Keď sa nejakým spôsobom zlúčia tieto dve zariadenia a bude ich 

riaditeľom, bude to dobré riešenie pre úrad aj obidve zariadenia. Trochu nastáva problém s RS 
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v Lipanoch patriacom pod DSS Brezovička, ktoré by sa potom mohlo presunúť pod DSS 

v Orkucanoch. Pripravil už stretnutia s vedením RS v Lipanoch aj DSS v Orkucanoch, aby 

nenastal problém, že zrazu budú tieto zariadenia postavené pred nejaké riešenie. Všetci s tým 

aj súhlasia, čiže sa nájde nejaké vhodné dobré riešenie. Obom úspešným kandidátom zaželal 

veľa úspechov. Pozná aj budúcu riaditeľku, ktorú navštívil v Osadnom. Bola takou pravou 

rukou nebohého riaditeľa a je zžitá s týmto zariadením. Obom úspešným kandidátom zaželal 

veľa úspechov. Mgr. Guman potvrdil, že Mgr. Tomus ostáva riaditeľom DSS v Brezovičke 

formou úväzku 0,4 a úväzok 0,6 bude mať v DSS Legnava. Poslankyňa Pleštinská vyzdvihla 

kvality úspešného kandidáta zo Starej Ľubovne, ktorého čaká veľmi ťažká práca, lebo Legnava 

je veľmi náročná. Popriala mu veľa úspechov, zdravia, aby sa mu podarilo uskutočniť a naplniť 

všetky vízie. Poslankyňa Schlosserová osobne nepozná týchto kandidátov, ale navrhuje ich 

vymenovať do funkcie riaditeľa CSS Zátišie aj do DSS v Legnave. Nielen z materiálov ale aj 

z ich osobného prejavu na výberovom konaní musí konštatovať, že sú darom pre PSK. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR 

SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov    v y m e n ú v a    do funkcie riaditeľa Domova sociálnych 

služieb v Legnave  Mgr. Jána Tomusa dňom 14. júna 2022  na funkčné obdobie 5 rokov. 

Hlasovanie:                 za: 54   proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

Predseda PSK Majerský poprial obom riaditeľom všetko dobré a veľa úspechov v práci.  

 

 

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2022 Prešovského 

samosprávneho kraja pre rok 2022: Ing. Makara, vedúci odboru financií 

Úradu PSK, predstavil nasledovné zmeny úpravy rozpočtu č. 5/PSK/2022. Bežný rozpočet sa 

upravuje vo výške + 50 000 eur. Zdrojmi týchto prostriedkov sú predovšetkým vratky od 

organizácií v pôsobnosti PSK z preplatenia nejakých poistných udalostí resp. refundácií. Túto  

sumu vie PSK zapojiť späť do rozpočtu. PSK použije tieto prostriedky pre odkalisko Poša, ktoré 

sa nebude riešiť účelovou dotáciou, ale úrad si priamo zo svojich bežných výdavkov objedná 

službu na prieskum vzoriek potrebný pre ďalšie riešenie. V rámci kapitálových výdavkov 

prebehli určité škrty vzhľadom na dokončenie kuchyne SŠŠ v Poprade a zriadenie centra resp. 

ambulantnej starostlivosti pre autistov v CSS Vita Vitalis v Prešove. V oblasti financovania 

Úrad PSK sa ruší účelová dotácia pre odkalisko Poša. Navyšuje sa suma 140 000 eur pre VZN 

PSK pre Výzvu pre región. Na majetkovoprávne vysporiadania je potrebných 5 000 eur, aby 

boli dohody s obcami kryté rozpočtom. Na technologické vybavenie kuchyne SŠŠ v Poprade 

je potrebných 120 000 eur a na stavebné úpravy kuchyne 180 000 eur. V oblasti financovania 

kultúrne služby sa ruší bibliobus. Prebehli už dve neúspešné verejné obstarávania. Dodávatelia 

sa pre nedostatok súčiastok nemajú záujem zapájať do takýchto zákaziek. Prerobenie znamená 

aj určitú administratívnu záťaž, lebo stavba bude stáť nielen peniaze ale aj úsilie úradníkov o 

povolenie prevádzky. PSK chcel vykompenzovať výpadok tohto autobusu, preto sa na základe 

daru z Humenného prerábajú dva autobusy. Každá prerábka bude stáť po 25 000 eur. Tiež sa 

zakúpia zbierkové predmety do zariadení, ktoré sa nekupovali už dva  roky a v budúcom období 

nebudú na ich zakúpenie prostriedky. V oblasti financovania vzdelávanie je prioritou kuchyňa 

SŠŠ v Poprade. Rušia sa niektoré nerozbehnuté akcie, kde ešte nie je OVS a ani šanca, že do 

konca roka by boli vyčerpané tieto prostriedky a sú v rozpočte zbytočne viazané. Keďže sa 

v oblasti financovania sociálne zabezpečenie stala prioritou forma starostlivosti o autistov, 

mínusuje sa rekonštrukcia objektu v Dúbrave, kde nie je žiadna dokumentácia ani šanca použiť 
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sumu 100 000 eur tento rok. Tieto peniaze boli presunuté na vybudovanie ambulantnej 

starostlivosti v CSS Vita Vitalis. Súčasťou materiálu je aj rozšírenie zásobníka projektových 

dokumentácií. SÚC PSK prehodnotila zoznam PD a chce sa venovať iným úsekom ciest a iným 

mostom, ktoré ešte nie sú v zásobníku PD. Nenavyšuje sa kapitola rozpočtu, len sa rozširuje 

zoznam PD. Materiál prerokovala a schválila komisia finančná. 

Diskusia:  

Poslanec Dupkala ako podpredseda komisie kultúry požiadal vedúceho odboru financií 

a vedúcu odboru kultúry, aby sa v záležitosti bibliobusu našlo čo najlepšie riešenie pre čitateľa, 

návštevníka, knižnicu, lebo podľa jeho názoru je táto myšlienka naozaj dobrá. Bolo by zlé, keby 

kvôli peniazom táto myšlienka nešla ďalej. Postupy sú zvolené, preto si treba sadnúť a nájsť čo 

najlepšie riešenie a financie, aby to vyzeralo tak, ako to má. Pre istých srabov - anonymov 

dodal, že dnes je prítomný na tomto zasadnutí zastupiteľstva na základe splnenia všetkých 

zákonom stanovených podmienok, aby sa vyhli zbytočnému písaniu anonymov na sociálnu 

poisťovňu atď.  Predseda PSK Majerský sa nebude vyjadrovať k druhej téme, keďže nemá 

žiadne informácie. K téme bibliobusu povedal, že toto riešenie bibliobusov je najlacnejšie pre 

tento kraj a dúfa, že bude aj najlepšie. PSK sa dohodol so svojím dodávateľom služieb v rámci 

autobusovej prepravy, že dá darom PSK 2 autobusy s tým, že PSK potom musí dobudovať 

vnútornú infraštruktúru ako sú police, internet, ďalšie veci, aby tieto bibliobusy fungovali 

v rámci PSK minimálne v tých odľahlých obciach, skadiaľ majú ľudia ďalej do mestských 

knižníc v okresných mestách. Skúsenosť s bibliobusom je zo Svidníka. Je mu ľúto a prekvapilo 

ho, že na vyčlenené schválené finančné prostriedky na bibliobus nikto z výrobcov 

nezareagoval, ale riešenie je. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 

písm.  d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 

neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 5/PSK/2022  

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 50 000 € na 237 114 443 € 

 Bežné výdavky o 50 000 € na 225 001 639 € 

 V tom      

 Úrad PSK     50 000 € 

A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 1 075 097 € 

 Kapitálové výdavky  o - 15 600 € na 111 791 723 € 

 V tom     

 Úrad PSK    395 000 € 

 Kultúrne služby    - 140 000 € 

 Vzdelávanie    - 340 600 € 

 Sociálne zabezpečenie    70 000 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie  o - 15 600 € na 103 081 874 €  
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 Výdavkové finančné operácie  o 0 € na 4 478 052 € 

 

 

A.4 

 

 

Rozpis kapitálových výdavkov 

    

 Podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia       

A.5 Doplnenie zásobníka PD za SÚC PSK  

 

Podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia  

 

 

Hlasovanie:                za: 52   proti: 0      zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 
 

 

Prílohy tohto uznesenia:  
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Príloha č. 1  

 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Rozpis KV za všetky oblasti financovania  SPOLU     -15 600 € 

      RF -15 600 € 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja     395 000 € 

Úrad PSK 
Účelová dotácie v zmysle § 8 ods. 4 zákona 583/2004 Z. z.  
pre obec Poša na vykonanie geologického prieskumu 
environmentálnej záťaže odkaliska Poša 

01 RF -50 000 € 

  
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií 
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom 
znení 

01 RF 140 000 € 

  
Majetkovoprávne vysporiadania  
(v zmysle prijatých uznesení Z PSK) 

01 RF 5 000 € 

 Technologické vybavenie školskej kuchyne pri SŠŠ Poprad 09 RF 120 000 € 

 Stavebné úpravy školskej kuchyne pri SŠŠ Poprad 09 RF 180 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby     -140 000 € 

Podduklianska 
knižnica vo Svidníku 

Kúpa bibliobusu 08 RF -230 000 € 

Podduklianska 
knižnica vo Svidníku 

Prestavba autobusu na bibliobus 08 RF 25 000 € 

Knižnica J. Henkela  
v Levoči 

Prestavba autobusu na bibliobus 08 RF 25 000 € 

Krajské múzeum 
v Prešove 

Nákup zbierkových predmetov 08 RF 15 000 € 

Vihorlatské múzeum 
v Humennom 

Nákup zbierkových predmetov 08 RF 10 000 € 

Tatranská galéria 
v Poprade 

Nákup zbierkových predmetov 08 RF 10 000 € 

Krajská galéria 
v Prešove 

Nákup zbierkových predmetov 08 RF 4 000 € 

Múzeum v Kežmarku Nákup zbierkových predmetov 08 RF 1 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie     -340 600 € 

Gymnázium  
J. Francisciho-
Rimavského Levoča 

Sanácia a odvlhčenie budovy gymnázia 09 RF -50 000 € 

SOŠ A. Dubčeka 
Vranov nad Topľou 

Zriadenie novej PC učebne vybavenej serverom ZERO client 09 RF -20 000 

SOŠ služieb Majstra 
Pavla Levoča 

Obstaranie výučbových panelov pre odbor autoopravár-mechanik 09 RF -40 000 

Škola v prírode Detský 
raj Tatranská Lesná 

Rekonštrukcia ČOV 09 RF -42 400 

Stredná športová 
škola Poprad 

Inžinierska činnosť 09 RF -60 000 

Hotelová akadémia 
Prešov 

Rekonštrukcia oplotenia a revitalizácia Floriánovej záhrady 09 RF -37 200 

Hotelová akadémia 
Prešov 

Revitalizácia Floriánovej záhrady - dofinancovanie 09 RF -91 000 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie     70 000 € 

CSS Dúbrava Rekonštrukcia objektu kaštieľa 10. RF -100 000 € 

DSS Jabloň  Nová budova - ubytovacia časť - PD 10. RF -35 540 € 

CSS Vita Vitalis 
Prešov 

Projekt stavebných úprav v objekte Vita vitalis – pre účel prevádzky 
špecializovaného zariadenia pre dospelých s PAS, ambulantná 
forma. 

10. RF 205 540 € 

 



23 

 

Príloha č. 2  

 

Doplnenie zásobníka projektových dokumentácií za SÚC PSK 
 

P.Č. Názov projektovej dokumentácie FK 

1. PD - Rekonštrukcia mosta č. M5833 (č. 68_049) nad železničnou traťou a MK v meste Prešov, DRS 04.5 

2. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4130 (III/3847-001) most cez potok Výrava v obci Jabloň 04.5 

3. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4430 (III/3436-001) most cez potok Ladianka pred obcou Nemcovce 04.5 

4. PD - Rekonštrukcia mosta č. M1276 (II/546-003) most cez Brežiansky potok v obci Rokycany 04.5 

5. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4351 (III/3886-008) most cez Veľký potok v obci Zboj 04.5 

6. PD - Rekonštrukcia mosta č. M6975 (III/3886-003) most cez bezmenný potok v obci Uličské Krivé 04.5 

7. PD - Rekonštrukcia mosta č. M4246 (III/3891-003) most cez potok Oľchovec v obci Stakčínska Roztoka 04.5 

8. PD - Rekonštrukcia mosta č. M6498 (III/3443-001) most cez potok Delňa v obci Dulova Ves 04.5 

9. PD - Rekonštrukcia cesty II/537, Tatranská Lomnica, DRS 04.5 

10. PD - Rekonštrukcia cesty III/3497, Kľušovská Zábava - Richvald 04.5 

11. PD - Rekonštrukcia cesty II/559, Oľka - Repejov 04.5 

12. PD - Rekonštrukcia cesty III/3862, Radvaň nad Laborcom - Oľka 04.5 

13. PD - Rekonštrukcia cesty III/3074, Liptovská Teplička - Vikartovce 04.5 

14. PD - Rekonštrukcia cesty II/546, Prešov - Žipov 04.5 

15. PD - Rekonštrukcia cesty III/3061, Liptovská Teplička - Šuňava, I. etapa 04.5 

16. PD - Rekonštrukcia cesty III/3061, Liptovská Teplička - Šuňava, II. etapa 04.5 

17. PD - Rekonštrukcia cesty III/3488, Zlaté 04.5 

18. PD - Rekonštrukcia cesty III/3491, Fričkovce - Raslavice 04.5 

19. PD - Rekonštrukcia cesty III/3177, Sabinov - Bertotovce 04.5 

20. PD - II/545 obchvat obce Kapušany, DSP (DP) 04.5 

21. PD - II/545 obchvat obce Raslavice, DSP (DP) 04.5 

22. PD - II/537 obchvat obce Starý Smokovec, II. etapa DSP (DP) 04.5 

23. PD - Preložka cesty II/536 Ľubica - Kežmarok (juhozápadný obchvat mesta Kežmarok) - DSP (DP) 04.5 

24. PD - Rekonštrukcia križovatky ciest III/3075 a I/66 v meste Poprad 04.5 

25. PD - Rekonštrukcia križovatky ciest III/3225 a I/18 v meste Levoča 04.5 

26. PD - Rekonštrukcia križovatky ciest II/534 a II/537 v obci Starý Smokovec, DSP (DP) 04.5 

27. PD - Dočasné premostenie k mostu č. M1305 za obcou Lysá Poľana 04.5 

28. PD - Prvky drobnej architektúry a ostatnej výbavy pre dopravnú a cykloinfraštruktúry 04.5 

29. PD - Dobudovanie infraštruktúry Poloniny trail, III. etapa (Ulič - Ruská Volová - Kalná Roztoka)  04.5 

30. PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste II/545 v obci Kľušov 04.5 

31. PD - Stabilizácia zosuvu III/3142 Malý Lipník -Sulín  04.5 

32. PD - Modernizácia cezhraničného cestného spojenia III/3109 Veľká Franková SK - Kacvin PL 04.5 

33. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Giraltovce 04.5 

34. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Humenné 04.5 

35. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Záborské 04.5 

36. PD - Výstavba areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Levoča 04.5 

37. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Šemetkovce 04.5 

38. PD - Rekonštrukcia areálu a prevádzkových budov cestmajsterstva Stará Ľubovňa 04.5 

39. PD - Rekonštrukcia cesty III/3533, Komárov - Hrabovec 04.5 

40. PD - Modernizácia cesty II/542 a III/543 - križovatky Spišská Stará Ves  04.5 

41. PD - Eliminácia bezpečnostných rizík na ceste III/3177, Sabinov 04.5 

42. PD - Rekonštrukcia mosta na ceste III/3579 v obci Breznička 04.5 

43. PD - Rekonštrukcia mosta č. M2828 (III/3639-001), cez potok Ondavka pred obcou Tovarnianska Polianka 04.5 

44. PD - Rekonštrukcia a výstavba prevádzkového dvora, Pusté Pole 04.5 
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K bodu 7 – Návrh VZN PSK č. ../2022, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

PSK v platnom znení: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia Úradu 

PSK, predstavil zmeny uvedené v predloženom návrhu VZN PSK. V čl. V sa mení bod 4. 

v znení: Zastupiteľstvo schvaľuje v rozpočte PSK sumu určenú pre dotačnú schému na 

nasledujúci rok maximálne do výšky 4,5 % zo skutočných daňových príjmov PSK. 

V pôvodnom VZN to boli 4,4 %. V čl. V sa dopĺňa bod 4. v znení: Percentuálny podiel 

jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií vypočítanej podľa bodu 3. tohto článku pre rok 

2022 je nasledovný a v dotačnej schéme došlo k zmenám podielu na celkovej výške dotácií vo 

Výzve poslancov PSK – 29 % (predtým 30 %) a Výzve pre región – 61 % (predtým 60 %), 

ostatné výzvy sa nemenili. V čl. IX. sa dopĺňa bod 8. v znení: V prípade finančných 

prostriedkov určených pre dotácie pre daný volebný obvod Zastupiteľstvo PSK môže schváliť 

tieto finančné prostriedky pre iný volebný obvod. Ďalšie zmeny sa týkajú platnosti a účinnosti 

VZN PSK. Nedošlo k zmene sumy dotácie pre Výzvu poslancov PSK. Menila sa iba alokácia 

v rámci Výzvy pre región zmenou percenta. Umožnilo sa presúvanie nevyužitých finančných 

prostriedkov z jedného okresu do druhého. V pripomienkovom konaní, ktoré prebehlo 

v termíne 10. 5. 2022 – 19. 5. 2022, neboli predložené žiadne pripomienky.   

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. 

a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 

samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 

583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov   s c h v a ľ u j e  Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského 

samosprávneho kraja č. 95/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o 

poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.  

Hlasovanie:                 za: 51   proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

Zastupiteľstva PSK. 
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Príloha tohto uznesenia: 

PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ 

 

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. 95/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 v platnom znení 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

Schválené:  13. 6. 2022, uznesením Zastupiteľstva  PSK č. 976/2022 

Vyhlásené: 13. 6. 2022 

Účinnosť: V súlade s § 8 ods. 9, posledná veta zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve 

vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v platnom znení, 

všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho vyhlásenia. 
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VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE 

PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA 

č. 95/2022 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja, ktorým sa 

mení a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 v znení VZN PSK č. 92/2021, ktorým sa mení 

a dopĺňa VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov 

Prešovského samosprávneho kraja 

 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) zákona 

NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 

krajoch) v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 5 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o 

rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 

len „ zákon o rozpočtových pravidlách“) vydáva toto: 

 

Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií 

z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 

1. V Článku V. sa mení bod 4., ktorý znie: 

Zastupiteľstvo schvaľuje v rozpočte PSK sumu určenú pre dotačnú schému na nasledujúci 

rok maximálne do výšky 4,5 % zo skutočných daňových príjmov PSK v poslednom 

uzatvorenom rozpočtovom roku (suma sa zaokrúhli na tisíc eur nadol). Pri určovaní objemu 

finančných prostriedkov pre dotačnú schému sa berie do úvahy predovšetkým stav 

verejných financií, výhľad vývoja daňových príjmov a výdavkov PSK, splácanie 

návratných finančných zdrojov. Sumy nevyčerpaných dotácií z predchádzajúcich rokov sa 

do limitu nezapočítavajú. 

2. V Článku V. sa dopĺňa bod 4., ktorý znie: 

Percentuálny podiel jednotlivých kapitol na celkovej výške dotácií vypočítanej podľa bodu 

3. tohto článku pre rok 2022 je nasledovný: 

 

Dotačná schéma 

Kapitola Podiel na celkovej výške dotácií 

Výzva Predsedu PSK 8 % 

Výzva poslancov PSK 29 % 

Výzva pre región 61 % 

Výzva Participatívny rozpočet 2 % 

SPOLU 100 % 

 

3. V Článku IX. sa dopĺňa bod 8., ktorý znie: 

Pre účely pridelenia dotácií v rámci Výzvy pre región a Výzvy poslancov PSK sa určí 

výška finančných prostriedkov určená na dotácie osobitne pre každý volebný obvod na 

území kraja, a to prepočtom podľa počtu poslancov za daný volebný obvod k celkovému 

počtu poslancov Zastupiteľstva PSK. V prípade finančných prostriedkov určených pre 

dotácie pre daný volebný obvod Zastupiteľstvo PSK môže schváliť tieto finančné 

prostriedky pre iný volebný obvod. 
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4. V Článku XIII. sa za bod 6. vkladajú nové body 7. a 8. v znení: 

7. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 95/2022 bolo v súlade s § 11 ods. 2 písm. a) 

zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 

samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov schválené Zastupiteľstvom 

Prešovského samosprávneho kraja dňa 13. 6. 2022, uznesením číslo 976/2022. 

 

8. Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 95/2022 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho 

vyhlásenia. 

 

 

 

 

 

 

V Prešove dňa 13. 6. 2022 

 

 

 

  PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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K bodu 8 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k predkladaniu žiadostí o poskytnutie 

dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní 

dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre 

región: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK, pripomenul, že 

z dôvodu schválenia VZN PSK v predchádzajúcom bode je potrebná zmena predmetného 

uznesenia nasledovne. V čl. III Podmienky výzvy sa mení celková suma alokácie z 3 700 000 

eur na 3 850 000 eur. V čl. IV sa dopĺňa text: V prípade finančných prostriedkov určených pre 

dotácie pre daný volebný obvod Zastupiteľstvo PSK môže schváliť tieto finančné prostriedky 

pre iný volebný obvod. K tejto zmene došlo kvôli tomu, že v niektorých okresoch bola celková 

suma žiadostí o poskytnutie dotácie nižšia, ako mal poslanec k dispozícii na rozdelenie pre daný 

volebný obvod napr. v okrese Medzilaborce. Aby tento rozdiel neprepadol, došlo k danej 

zmene a možno ho presunúť do iného okresu na podporu iných žiadostí o poskytnutie dotácie. 

Dôvodom schválenia nového VZN PSK a následne zmien tejto výzvy je vysoký počet žiadostí 

o poskytnutie dotácie a celková vysoká požadovaná dotácia všetkých projektov podaných 

v rámci PSK. V roku 2021 bolo v rámci Výzvy pre región doručených 149 žiadostí vo výške 

8,4 mil. eur. V roku 2022 bolo doručených 201 žiadostí vo výške 10,7 mil. eur, teda o 52 

žiadostí a 2,3 mil. eur viac. Rozdiel vo výške 150 000 eur bol použitý v sume 90 000 eur na 

dofinancovanie projektov, ktorým chýba určitá suma do požadovanej výšky dotácie, aby 

dotácia neprepadla. Ide o prvýkrát zavedený nástroj, ktorý veľmi dobre fungoval. Zvyšných 

60 000 eur bolo použitých pre okres Stropkov.  

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019  

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou pre región PSK na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 

A. s c h v a ľ u j e 

zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 858/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k predkladaniu žiadostí o 

poskytnutie dotácie pre rok 2022 v zmysle VZN PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z 

vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva pre región nasledovne: 

A.1. v čl. III. Podmienky výzvy sa vypúšťa text v znení: Celková suma alokácie spolu 

3 700 000,00 eur 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Cieľové skupiny výzvy Široká verejnosť 

Celková suma alokácie spolu 3 700 000,00 eur 

Termín realizácie podporenej činnosti pre programy 01.01.2022 - 31.10.2024 

Termín realizácie podporenej činnosti 

- pre podprogram 2.1 a 4.1 

- pre podprogram 2.2 a 4.2 

 

01.01.2022 - 31.10.2024 

01.01.2022 - 31.10.2022 

Termín na predloženie žiadosti 10.01.2022 - 31.03.2022 

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa 20 000,00 eur 

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa 
200 000,00 eur avšak maximálne 70 % 

z celkového rozpočtu projektu 

Spolufinancovanie podporenej činnosti minimálne 30 % zo schválenej dotácie 

Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie jún 2022 
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a nahrádza sa novým textom v znení: Celková suma alokácie spolu 3 850 000,00 eur 

Vyhlasovateľ výzvy Prešovský samosprávny kraj 

Cieľové skupiny výzvy Široká verejnosť 

Celková suma alokácie spolu 3 850 000,00 eur 

Termín realizácie podporenej činnosti pre programy 01.01.2022 - 31.10.2024 

Termín realizácie podporenej činnosti 

- pre podprogram 2.1 a 4.1 

- pre podprogram 2.2 a 4.2 

 

01.01.2022 - 31.10.2024 

01.01.2022 - 31.10.2022 

Termín na predloženie žiadosti 10.01.2022 - 31.03.2022 

Minimálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa 20 000,00 eur 

Maximálna výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa 
200 000,00 eur avšak maximálne 70 % 

z celkového rozpočtu projektu 

Spolufinancovanie podporenej činnosti minimálne 30 % zo schválenej dotácie 

Spôsob financovania systém refundácie 

Termín schválenia dotácie jún 2022 

 

A.2. v čl. IV. Predkladanie, posudzovanie žiadostí a schvaľovanie dotácie sa do bodu 3.2. 

dopĺňa text v znení:  

„V prípade finančných prostriedkov určených pre dotácie pre daný volebný obvod 

Zastupiteľstvo PSK môže schváliť tieto finančné prostriedky pre iný volebný obvod.“ 

Hlasovanie:                 za: 52   proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 9 – Návrh rozdelenia dotácií pre rok 2022 v zmysle VZN 

PSK č. 78/2019 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK 

v platnom znení – Výzva pre región: JUDr. Kocák, vedúci odboru 

projektového riadenia Úradu PSK, uviedol, že do dňa 31. 3. 2022 bolo doručených 201 

žiadostí v celkovej výške presahujúcej 10,1 mil. eur, z toho 16 žiadostí nesplnilo kritériá výzvy. 

Zo žiadostí spĺňajúcich kritériá výzvy bolo podporených 90 žiadostí. Materiál obsahuje zoznam 

185 žiadateľov, ktorí splnili kritériá výzvy, z toho 95 žiadateľom bola navrhnutá dotácia 

v tomto členení: Program 1: Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a 

pútnického turizmu – podporených 13 žiadateľov v celkovej výške dotácie 510 229,83 eur; 

Program 2: Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok 

– podporených 23 žiadateľov v celkovej výške dotácie 939 553,35 eur; Program 3: Podpora 

výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK – podporených 53 žiadateľov v celkovej výške 

dotácie 2 193 795,82 eur; Program 4: Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a 

paliatívnej zdravotnej starostlivosti – podporených 6 žiadateľov v celkovej výške dotácie 

206 421,00 eur. Pre žiadateľa Chodník korunami stromov, s. r. o., bola pridelená dotácia 

v okresoch Kežmarok a Poprad. Rada PSK odsúhlasila ešte dodatočné prerozdelenie zdrojov 

pre mesto Prešov. Všetky doručené projekty boli posúdené po formálnej stránke oddelením 

dotácií odboru projektového riadenia v spolupráci s oddelením investícií v rámci odboru 

majetku a investícií a oddelením právnym kancelárie riaditeľa Úradu PSK. Následne žiadosti 

zhodnotili externí a interní hodnotitelia a pridelili počet bodov. Potom boli pridelené komisiám 

pre prideľovanie dotácií zriadeným podľa volebných obvodov v jednotlivých okresoch kraja 

a zloženým zo všetkých poslancov PSK za príslušný okres. Materiál obsahuje zoznam členov 

hodnotiacich komisií. 

 



30 

 

Diskusia:  

Poslanec Bochňa upozornil na to, že za okres Bardejov sa tieto čísla menili. Poslanci 

podpisovali nejakú tabuľku s určitými číslami. Podľa jeho informácií sa tie čísla po podpise 

poslancov zmenili. Spýtal sa prečo a či by logicky poslanci nemali byť podpísaní pod nejakou 

tabuľkou pred schválením zastupiteľstvom. JUDr. Kocák odpovedal, že ak dochádza 

k zmenám, tak v rámci hodnotenia jednotlivých poslancov. Ak dôjde k nejakej zmene v rámci 

pridelenej dotácie, musí byť odsúhlasená všetkými poslancami daného volebného obvodu. 

Poslanec Bochňa naráža presne na to, že pod novou tabuľkou poslanci nie sú podpísaní a teraz 

sa bude schvaľovať zastupiteľstvom. JUDr. Kocák nemá informáciu, že poslanec Bochňa nie 

je podpísaný. Poslanec Bochňa sa spýtal, či môže uvedenú tabuľku vidieť. JUDr. Kocák 

potvrdil, že môže. Je v predloženom finálnom materiáli prílohou uznesenia. V zmysle 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK predseda PSK Majerský udelil slovo J. Sabolovej, 

starostke obce Veľký Slivník, ktorá požiadala o možnosť vystúpenia v diskusii. J. Sabolová, 

starostka obce Veľký Slivník, poďakovala za udelené slovo. Obec Veľký Slivník má 325 

obyvateľov. Starostkou tejto obce je 8. rok. Do funkcie nastupovala s veľkým optimizmom, že 

usilovnou prácou, svojimi vedomosťami a skúsenosťami vnesie do obce rozvoj, ktorý už dlho 

stagnoval. Za ten čas sa jej podarilo spraviť kus práce napriek veľmi nepriaznivým finančným 

podmienkam. Objasnila prítomných situáciu chodu obce do 500 obyvateľov, ktorých nie je 

málo v SR. Celoročný rozpočet obce tvoria na strane príjmov podielové dane, dane 

z nehnuteľnosti a poplatky. Vo výdavkovej časti sú mzdové a prevádzkové náklady a základné 

služby pre občanov ako vývoz odpadov, verejné osvetlenie, prevádzka verejného vodovodu, 

ktoré tvoria verejné výdavky. Po ich zapracovaní do rozpočtu obce nezostane takmer nič na 

investičné aktivity. Zostáva zhruba 5 000 eur, ktoré nie sú naraz, ale musia si ich naskladať za 

celý rok. Čo sa dá dnes urobiť za 5 000 eur? Rozhodli sa, že dajú urobiť projektovú 

dokumentáciu, lebo pôjde Výzva pre región z PSK a budú sa uchádzať o dotáciu. Skúšali to 

niekoľkokrát aj vo väčších výzvach, ale neboli úspešní. Je veľmi ťažké získať pre takú malú 

obec akúkoľvek dotáciu. Pýta sa, prečo? Žijú v obciach do 500 obyvateľov iní ľudia ako vo 

väčších obciach? Tí majú nárok na rozvoj športu, kultúry, na akýkoľvek rozvoj, ale jej obec, aj 

keď sa o niečo uchádza, je jej to odopreté. Neverí, že porovnateľné projekty multifunkčného 

ihriska sú tak odlišné, že sa bodovo dajú ohodnotiť úplne rozdielne. Je to ten istý účel pre tých 

istých obyvateľov nášho regiónu. Dnes je tu preto, aby poukázala na to, že obcí ako je Veľký 

Slivník je oveľa viac a ich starostovia majú ten istý problém, pretože aby sa dostali v pozícii 

starostu k vypracovaniu projektovej dokumentácie a verejnému obstarávaniu, musia si šetriť 

peniaze celý rok. Chápe aj pohnútky poslancov Zastupiteľstva PSK teraz pred voľbami. Je 

výhodnejšie podporiť obce s väčším počtom obyvateľov. Výhodnejšie je dať peniaze do 

väčších obcí. Poprosila poslancov PSK, aby nezabúdali na malé obce, lebo tiež patria do tohto 

regiónu a sú jeho súčasťou. Poďakovala za pozornosť. Poslanec Kocák vystúpil k tejto téme 

na zasadnutí zastupiteľstva asi pred rokom a pol. Hovorilo sa o 600 obciach rozdelených na 

skupiny do 500 obyvateľov, do 1 000 obyvateľov atď. Vtedy navrhol, aby malé obce mali 

spoluúčasť len 5 % alebo 10 %, lebo na to nemajú. Aj v okrese Vranov nad Topľou je veľa 

takýchto obcí, ktoré sú vlastne odstavené od výzvy. Predtým to bolo ešte 50 na 50. Teraz je to 

70 na 30. Pre ďalšie roky by sa mohli upraviť kategórie vo Výzve pre región. Keď budú mať 

poslanci na to chuť, môžu pomôcť aj takýmto obciam. Súhlasí so starostkou obce Veľký Slivník 

a verí, že pri najbližšej možnej príležitosti zmenia poslanci aj tieto počty, aby mohli stavať aj 

menšie obce v regióne. Poslanec Babin poznamenal, že poslanci za okres Humenné podporili 

menšie obce. Dokonca dotáciu dostala obec Víťazovce, ktorá má menej ako 300 obyvateľov. 

Tiež podporili aj projekt sociálnych služieb, kde je v DSS niekoľko desiatok ľudí. Rozhodnutie 

závisí od poslancov jednotlivých okresov PSK. Poslanec Vook potvrdil, že niektoré obce 

bojujú s týmto problémom. Okres Prešov má 12 poslancov, teraz ich bude 13. 12 poslancov 

mohlo prísť kľudne s návrhom riešenia tejto veci. Možno sa z 13 poslancov nájde jeden, ktorý 
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si vypočuje starostku obce Veľký Slivník. Podľa názoru poslanca Bochňu má starostka naozaj 

pravdu. Je obrovskou túžbou poslancov PSK pomáhať všetkým, ktorým sa dá. Verí, že 

v budúcnosti poslanci PSK vypočujú jej hlas, lebo takých hlasov je naozaj veľmi veľa a budú 

podporovať najmä tie malé obce, ktoré majú šance na rozvoj. Rovnako je povinnosťou 

poslancov PSK podporovať projekty, ktoré nebudú v budúcnosti ziskové. Aby naozaj  

nepodporovali výstavbu napr. parkovísk s výberom parkovného. J. Balogová dodala, že obec 

Veľký Slivník podávala projekt na multifunkčné ihrisko, nie je to nič ziskové. Vďaka 

minuloročnej podpore predsedu PSK už majú dotáciu 1 700 eur na zriadenie podkladu pre toto 

multifunkčné ihrisko. Táto vec ale zostáva stáť, lebo nevedia pokračovať ďalej. Podklad urobili 

svojpomocne, podnikateľ z obce poskytol svoje stroje, kameň mali z kameňolomu bezplatne, 

aby vedeli začať, ale nemôžu v tom pokračovať, lebo svojpomocne to nevedia urobiť. Poslanec 

Paľa za poslancov okresu Prešov povedal, že sa naozaj snažili z predložených projektov nájsť 

projekty, ktoré majú zmysel. Projekt obce Veľký Slivník získal 54 bodov od hodnotiacej 

komisie, ktorá hodnotila celkovú skladbu projektu, teda dosť nízke hodnotenie. Tento rok to 

nevyšlo, ale v ďalšom roku sa to môže podariť. Mrzí ho, že nemôžu podporiť všetky projekty, 

ale budú sa snažiť v budúcnosti. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. VZN PSK č. 78/2019 

o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK a zverejnenou Výzvou pre región PSK na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022     s c h v a ľ u j e     rozdelenie 

dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2022 v rámci Výzvy pre región PSK na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2022 v objeme 3 850 000,00 eur, z toho: 

Program 1:  

Podpora cyklodopravy, infraštruktúry cestovného ruchu a pútnického turizmu: 510 229,83 eur 

z toho: 

kapitálové výdavky:    510 229,83 eur 

(príloha č. 1 tohto uznesenia) 

Program 2:  

Podpora obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok: 939 553,35 

eur  

v tom: 

podprogram 2.1   442 469,72 eur 

podprogram 2.2   497 083,63 eur 

z toho:  

bežné výdavky   497 083,63 eur 

kapitálové výdavky   442 469,72 eur  

(príloha č. 2 tohto uznesenia) 

Program 3:  

Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK: 2 193 795,82 eur 

z toho: 

kapitálové výdavky:            2 193 795,82 eur 

(príloha č. 3 tohto uznesenia)  

Program 4:  

Podpora zvýšenia kvality v sociálnych službách a paliatívnej zdravotnej starostlivosti: 

206 421,00 eur 

v tom: 

podprogram 4.1   185 721,00 eur 

podprogram 4.2     20 700,00 eur 

z toho:  

bežné výdavky     20 700,00 eur 
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kapitálové výdavky   185 721,00 eur 

(príloha č. 4 tohto uznesenia) 

Hlasovanie:                 za: 53   proti: 1     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

Predseda PSK Majerský upozornil poslanca Bochňu, že rokovanie k bodu č. 9 bolo už 

uzavreté.  Nevie, prečo by mal riešiť jedného poslanca na zastupiteľstve, keďže existuje aj 

nejaký časový proces, do ktorého vstupuje takýmto spôsobom. Poslanec Bochňa sa riadne 

prihlásil a požiadal o niečo, čo nedostal. V práve schválenom materiáli sú úplne iné čísla. 

Predseda PSK Majerský požiadal poslanca Bochňu o dodržiavanie Rokovacieho poriadku 

Zastupiteľstva PSK. JUDr. Kocák má požadovaný doklad.   

 

 

Prílohy tohto uznesenia: 
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K bodu 10 – Návrh na schválenie dodatočného navýšenia 

finančných prostriedkov z rozpočtu PSK na riadenie Strešných 

projektov Programu INTERREG V - A PL - SR 2014 – 2020: Podľa 

slov JUDr. Kocáka, vedúceho odboru projektového riadenia Úradu PSK, je predmetom 

predloženého návrhu navýšenie finančných prostriedkov určených na predfinancovanie 

výdavkov do obdobia certifikácie refundácie výdavkov a spolufinancovanie nákladov na 

riadenie Strešných projektov Programu Interreg V - A PL - SR z hodnoty 38 603,07 eur na 

hodnotu 44 208,33 eur, teda o hodnotu 5 605,26 eur. V rámci realizácie tohto programového 

obdobia má PSK úspešných 112 projektov v celkovej výške viac ako 4 mil. eur. Ešte ostáva 

uzavrieť 10 projektov v celkovej výške viac ako 300 000 eur. Boli identifikované úspory, ktoré 

sa snažia použiť na nové výzvy a ktoré boli takto použité. V januári tohto roka monitorovací 

výbor schválil zmenu príručky pre žiadateľa, v rámci ktorej je možné takéto úspory navýšiť až 

do výšky 17 % z výdavkov projektu zo strešných projektov. Tieto výdavky sa potom dajú 

použiť či už na mzdy alebo informačný systém, tlmočenie a iné. Predmetom tohto návrhu je 

navýšenie spolufinancovania z 15 % na 17 %. Aby PSK zabezpečil svoje spolufinancovanie vo 

výške 5 % týchto strešných projektov, je potrebné navýšiť túto sumu o viac ako 5 000 eur.  

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     s c h v a ľ u j e   

 navýšenie finančných prostriedkov určených na predfinancovanie výdavkov do obdobia 

certifikácie/refundácie výdavkov a spolufinancovanie nákladov na riadenie (resp. nákladov na 

správu) Strešných projektov Programu INTERREG V - A PL - SR 2014 - 2020 z hodnoty 

38 603,07 eur – BV na hodnotu  44 208,33 eur – BV, t. j. navýšenie o hodnotu 5 605,26 eur 
         (pôvodne 30 304,89 eur - BV – uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 327/2016, uznesením Zastupiteľstva 

PSK č. 316/2019 navýšené na 37 842,17 eur - BV, uznesením Zastupiteľstva PSK č. 494/2020 navýšené 

na  38 603,07 eur - BV). 

Hlasovanie:                 za: 47   proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

 

K bodu 11 – Schválenie účasti PSK v projekte PUMA v rámci 1. 

výzvy programu Interreg Central Europe 2021 – 2027 vrátane 

spolufinancovania projektu: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového 

riadenia Úradu PSK, predstavil predmet projektu, ktorým je poskytovanie služieb mobility 

pre vidiecke a okrajové pohraničné regióny v strednej Európe s predpokladaným rozpočtovým 

nákladom maximálne 170 000 eur, čo predstavujú oprávnené výdavky projektu. Vzhľadom na 

25 %-né spolufinancovanie projektu je potrebné zo strany PSK zabezpečiť spolufinancovanie 

vo výške 34 000 eur. Projekt PUMA sa týka otázky spracovania virtuálneho modelu regiónu 

PSK a Podkarpatského regiónu na poľskej strane. Ide o riešenie zlepšenia mobility. Keďže SÚC 

PSK v rámci tohto obdobia implementovala množstvo projektov zameraných na modernizáciu 

cestných úsekov, je potrebné využiť tento potenciál na zvýšenie mobility obyvateľstva v rámci 

cezhraničného regiónu či už za oddychom, prácou a pod. Na využitie tohto nového 

zahraničného trendu, ktorým je tzv. doprava na požiadanie v kombinácii s časovanou 

pravidelnou verejnou dopravou, ktorú zabezpečuje PSK, je potrebné získať dáta. Na tento účel 
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slúži daný projekt. Vedúcim partnerom by bola Rzeszow Regional Development Agency z 

Poľska a ďalšími partnermi by boli rôzne inštitúcie z Nemecka, Poľska, Slovinska a ďalších 

krajín. Celkovým výsledkom projektu by bola identifikácia zdrojov údajov, nástrojov a riešení, 

zber a ukladanie dát, spracovanie metodiky predpovedania využívania nových alebo 

vylepšených služieb mobility v našich regiónoch až po zriadenie cezhraničných sietí. Tento 

projekt je určený na prenos tých najlepších vedomostí a skúseností, nie je to žiadne budovanie 

infraštruktúry.  

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. účasť PSK v projekte „PUMA - Poskytovanie služieb mobility pre vidiecke a okrajové 

pohraničné regióny v  strednej  Európe“ s  predpokladaným  rozpočtovým  nákladom  max.  

170 000,- eur - oprávnené výdavky projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 

Názov OP:    Interreg Central Europe 2021 - 2027 

Výška bežných výdavkov: 170 000,- eur 

A.2. spôsob financovania projektu: refundácia. 

A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 20 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 34 000,- 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 20 % 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). 

Hlasovanie:                 za: 38    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

 

K bodu 12 – Schválenie účasti PSK v projekte „Udržateľné 

chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný život“ v rámci 

1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane 

spolufinancovania projektu: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového 

riadenia Úradu PSK, uviedol, že ide o prenos tých najlepších vedomostí a skúseností zo 

zahraničia v spolupráci so zahraničnými partnermi. Výdavky tohto projektu v sume 215 000 

eur predstavujú hlavne náklady na mzdy resp. cestovanie a náklady na ďalšie výdavky, ktoré 

bude mať PSK pri realizácii tohto projektu. Spolufinancovanie vo výške 20 % predstavuje 

43 000 eur. Projekt je zameraný na udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre 

kvalitný život. V rámci všeobecných a čiastkových cieľov ide v princípe o zvýšenie znalostí 

a budovanie kapacít aj PSK vo vzťahu k investíciám a možnosti zelenej infraštruktúry atď. 

Všetko to súvisí s iniciatívou Catching-up Regions a aktivitami, ktoré sa PSK snaží realizovať 

v okrese Snina. Je to projekt na 3 roky, ďalších 12 mesiacov bude trvať implementácia akčného 

plánu.  

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
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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. účasť PSK v projekte „Udržateľné chránené územia ako kľúčová hodnota pre kvalitný 

život“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 215 000,- eur - oprávnené výdavky 

projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja 

PSK a Iniciatívou Catching Up Regions. 

Názov OP:    Interreg Europe 2021 - 2027 

Výška bežných výdavkov: 215 000,- eur 

A.2.spôsob financovania projektu: refundácia. 

A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 20 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 43 000,- 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 20 % 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). 

Hlasovanie:                 za: 40    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

 

K bodu 13 – Schválenie účasti PSK v projekte ORIGINN v rámci 

1. výzvy programu Interreg Europe 2021 – 2027 vrátane 

spolufinancovania projektu: JUDr. Kocák, vedúci odboru projektového 

riadenia Úradu PSK, poukázal na ďalší projekt s prenosom najlepších vedomostí a skúseností 

od zahraničných partnerov. Tento projekt znamená v skratke – ekonomická a sociálna 

transformácia vo vidieckych oblastiach prostredníctvom priemyselných inovácií a s dôrazom 

na agropotravinársky sektor. Predpokladaný rozpočtový náklad je 180 690 eur. 20 %-né 

spolufinancovanie predstavuje 36 138 eur. Projekt je nejakou nadstavbou iniciatívy Catching-

up Regions, kde bude snahou rozvinúť oblasti nielen v regióne Sniny ale aj ďalšie zaostalé 

oblasti vytváraním pracovných príležitostí v rámci malých a stredných podnikov, rôznych 

inovácií atď. Nadväzuje na aktivitu PSK, ktorú vyvinul v rámci Catching-up Regions podporou 

viac ako 30 projektov vo výške NFP viac ako 4,6 mil. eur na ubytovacie kapacity. 

Prostredníctvom tohto projektu by chcel PSK znova získať tie najlepšie vedomosti a skúsenosti, 

aby mohol diskutovať s MIRRI resp. inými orgánmi o zacielení integrovaných výziev na 

riešenie problémov, ktoré má PSK vo svojich regiónoch. 

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 

„ORIGINN -  Ekonomická a sociálna transformácia vo vidieckych oblastiach 

prostredníctvom priemyselných inovácií s dôrazom na agropotravinársky sektor“ 

s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 180 690,- eur - oprávnené výdavky projektu, 
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ktorého ciele sú v súlade s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

a Iniciatívou Catching Up Regions. 

Názov OP:      Interreg Europe 2021 - 2027 

Predpokladaná výška bežných výdavkov: 180 690,- eur 

A.2. spôsob financovania projektu: refundácia. 

A.3. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.4. zabezpečenie finančných prostriedkov na 20 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 36 138,- 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 20 % 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). 

Hlasovanie:                 za: 40    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený. 

 

 

K bodu 14A – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 

prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 

majetku a investícií Úradu PSK, predkladá prevod vlastníctva pozemku pre obec Lackovce 

na účel majetkovoprávneho vysporiadania pozemku pre výstavbu verejnoprospešnej stavby 

cyklochodníka za kúpnu cenu 1 euro s časovým určením zrealizovania tejto stavby obcou do 5 

rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva. V opačnom prípade by mal PSK právo od 

zmluvy odstúpiť.  

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 

z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 

písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

A. k o n š t a t u j e,   

že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 

B.        s c h v a ľ u j e   

v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy a údržby ciest PSK 

zapísaného na LV č. 4111, k. ú. Lackovce, obec Lackovce, okres Humenné, a to: 

  - novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 494/5, zastavaná plocha a 

 nádvorie o výmere 800 m2,  

 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN, parcelné číslo 494/1, zastavaná plocha 

 a nádvorie o celkovej výmere 4159 m2. 

  Novovytvorené parcely boli oddelené geometrickým plánom č. 32389833-27/2022 

  vyhotovenom - Ing. Mihalík Miroslav – GEOMM, 066  01 Humenné,  IČO: 32389833,  

            úradne overenom Okresným úradom Humenné, katastrálny odbor, dňa 25.03.2022 pod  



37 

 

            číslom G1-99/2022. 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1 

 ťarchy: podľa listu vlastníctva 

 do vlastníctva kupujúceho – Obec Lackovce, Lackovce 37, 066 01 Humenné, IČO: 

 37791699, za kúpnu cenu 1,00 €,  

 za splnenia podmienky výstavby verejnoprospešného cyklochodníka pri ceste III/3838 

 do 5 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia príslušného úradu 

 o povolení vkladu vlastníckeho práva, inak je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť.  

            Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Na parcele registra C KN, parcelné číslo 494/5, bude obec Lackovce realizovať stavbu 

 „Cyklochodník v obci Lackovce“, ktorý bude slúžiť širokej verejnosti a plniť 

 verejnoprospešný účel.  

Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

Zastupiteľstva PSK. 

 

 

K bodu 14B – Majetkový prevod nehnuteľného majetku PSK – 

prípad hodný osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru 

majetku a investícií Úradu PSK, uviedla návrh na schválenie uzatvorenia ostrej kúpnej 

zmluvy so spoločnosťou MH Invest, s. r. o., ktorá je 100 %-nou obchodnou spoločnosťou 

Ministerstva hospodárstva SR. O prevod uvedených pozemkov požiadala z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa, ktorým je zámer ministerstva hospodárstva a tejto spoločnosti vybudovať 

na týchto pozemkoch priemyselný park v Sabinove. Mala by to byť investícia veľkého 

významu, ktorú schvaľuje vláda. Z tohto dôvodu je predložený návrh predaja bez obchodnej 

súťaže za zníženú kúpnu cenu oproti znaleckému posudku približne na 1/3, čiže po 0,80 €/m2. 

Ide približne o 80 ha pozemkov. Zastupiteľstvo PSK už schválilo uzatvorenie zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve, k tej zatiaľ nedošlo. Ale prišiel návrh od MH Invest, aby PSK pristúpil priamo 

k uzatvoreniu ostrej kúpnej zmluvy. PSK navrhuje tento predaj realizovať za splnenia dvoch 

podmienok, a to predkupného práva pre PSK, ktoré by bolo časovo obmedzené do času, kým 

dôjde k zmene územného plánu mesta Sabinov, lebo na týchto pozemkoch je aktuálne 

plánovaná individuálna bytová výstavba a kolektívna bytová výstavba. Do toho času, ak by 

chcel MH Invest previesť vlastníctvo týchto pozemkov na tretiu osobu, mal by povinnosť 

v prvom rade ponúknuť tieto pozemky naspäť PSK za rovnakú kúpnu cenu. Po zmene 

územného plánu bude už účel využitia pozemkov obmedzený pre účel priemyselný, čiže do 

úvahy by prišiel voľný prevod. Druhá navrhovaná podmienka je, aby v prípade, že tento 

priemyselný park nebude zrealizovaný do 10 rokov, túto lehotu si navrhol MH Invest, odo dňa 

nadobudnutia vlastníckeho práva, aby PSK mohol od tejto kúpnej zmluvy odstúpiť a aby sa 

pozemky vrátili PSK. Samozrejme, prioritou ostáva realizácia priemyselného parku v Sabinove 

v čo najkratšom čase. Predseda PSK Majerský dodal, že o daný pozemok má záujem aj ďalšia 

spoločnosť, ktorá chce realizovať výstavbu, potom samotnú výrobu a tým riešiť súvisiacu 

zamestnanosť v okrese Sabinov a ostatných priľahlých okresoch. 

Diskusia:  

Poslanec Kanuščák poďakoval predsedovi PSK a poslancom PSK, že táto zmluva sa dostala 

až do tohto štádia. Mala byť podpísaná zmluva o budúcej zmluve, ale keďže vláda už schválila 

možnú realizáciu priemyselného parku, tak MH Invest požiadal o prístup rovno k ostrej zmluve. 

Požiadal zastupiteľstvo o podporu tohto materiálu súvisiaceho s realizáciou priemyselného 

parku v Sabinove. Naozaj bude mať veľký význam pre celý široký región, nielen okres Sabinov. 

Investori už čakajú, prebiehajú s nimi rokovania na pôde PSK aj mesta Sabinov, ktoré je taktiež 
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súčinné pri realizovaní územného plánu. Nevidí žiadne prekážky, všetko je na najlepšej ceste. 

Poslanec Hrabčák doplnil, že MsZ v Sabinove na svojom poslednom rokovaní schválilo 

zmenu územného plánu v tejto lokalite, čiže by to už mala byť vybavená vec. Pri schvaľovaní 

zmluvy o budúcej zmluve stiahol svoj pozmeňovací návrh a požiadal predsedu PSK, aby boli 

v ostrej zmluve zakotvené tri veci, a to 3 roky na obstarávanie právoplatného územného 

rozhodnutia, 5 rokov na obstarávanie stavebného povolenia a lehota 10 rokov uvedená 

v predloženom materiáli. Predseda PSK mu prisľúbil, že to nemusí byť schválené ako 

samostatné uznesenie a má jeho slovo, že to bude uvedené v ostrej zmluve. Požiadal predsedu 

PSK, aby sa to nezabudlo zapracovať do ostrej zmluvy po schválení predmetného uznesenia. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 

z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 

písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

A. k o n š t a t u j e ,   

že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 

B.        s c h v a ľ u j e   

v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného 

majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

v súlade s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných 

celkov v znení neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku vo 

vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na  LV č. 109 a LV č. 1084, 

k. ú. Orkucany, obec Sabinov, okres Sabinov, a to: 

   

   

  spoluvlastnícky podiel: 1/1 

  ťarchy: bez tiarch 

 do vlastníctva kupujúceho – MH Invest, s. r. o., Mlynské Nivy 44/A, 821 09 Bratislava, 

 IČO: 36 724 530, za kúpnu cenu 631.641,60 eur (pri cene 0,80 €/m²),  

 za splnenia týchto podmienok:  

- zriadenie predkupného práva ako záväzkového práva v prospech predávajúceho na 

dobu do zmeny územného plánu mesta Sabinov v časti funkčného využitia 

List vlastníctva č. Parcela registra Číslo parcely Druh pozemku Výmera pozemku v m2 

109 E 1332/200 Trvalý trávny porast 42 

109 E 1332/201 Trvalý trávny porast 38 

109 E 1341/1 Orná pôda 290373 

109 E 1341/201 Orná pôda 5028 

109 E 1341/202 Orná pôda 783 

109 E 1341/203 Orná pôda 68 

109 E 1341/204 Orná pôda 82 

109 E 1346 Trvalý trávny porast 2313 

109 E 1347 Trvalý trávny porast 2797 

109 E 1348 Trvalý trávny porast 68721 

109 E 1350/1 Orná pôda 411144 

109 E 1350/4 Orná pôda 4343 

109 E 1357 Trvalý trávny porast 1106 

109 E 1358 Trvalý trávny porast 1423 

1084 C 702/18 Ostatná plocha 1153 

1084 C 702/24 Ostatná plocha 138 
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predávaných pozemkov na výstavbu Priemyselného parku v Sabinove, a to za kúpnu 

cenu 631.641,60 eur  

- predávajúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak kupujúci nezrealizuje výstavbu 

Priemyselného parku v Sabinove do 10 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho 

práva kupujúceho.   

     

           Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Kupujúci sa zaviaže zrealizovať Priemyselný park v Sabinove do 10 rokov od 

nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúceho, čím vytvorí voľné pracovné miesta pre 

 obyvateľov regiónu mesta Sabinov. Tým prispeje k zníženiu miery nezamestnanosti 

 a k podpore rozvoja tohto regiónu. 

Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

Zastupiteľstva PSK. 

 

 

K bodu 15A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 

osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií 

Úradu PSK, informovala prítomných, že Ministerstvo kultúry SR požiadalo o prenájom 

kancelárskych priestorov v budove Úradu PSK. Na tento účel navrhuje schváliť tento prenájom 

ako prípad hodný osobitného zreteľa, lebo nehnuteľný majetok bude využívaný na plnenie úloh 

pri realizácii Národného projektu Podpory zamestnanosti vo verejnom záujme. Výška 

nájomného bude symbolické 1 euro za rok pri súčasnej úhrade pomernej časti energií. 

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 - nebytové priestory o celkovej výmere 30,32 m2 nachádzajúce sa 

na prízemí budovy na Námestí mieru 2 v Prešove, budova súpisné číslo 5043, na pozemku 

parcelné č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri nehnuteľností 

na  LV č. 13515, prenajímaná plocha v m2: 

kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 30,32 m2, a to v rozsahu: 

miestnosť č.: 006 o výmere 20,37 m2 

kancelárske priestory spolu: 20,37 m2 

percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,28 %): 9,95 m2 

a hnuteľný majetok potrebný na zabezpečenie účelu nájmu: 
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Inventárne číslo  Názov majetku Množstvo 

209131   Regál    1 ks  

207227   Skriňa           1 ks  

207302   Komoda  1 ks 

209039   Kontajner  1 ks 

209024   Stôl   1 ks 

208990   Stôl PC   1 ks 

208900   Stôl PC   1 ks 

206276   Stôl    1 ks  

209063   Kontajner  1 ks  

209098   Komoda  1 ks  

207260   Skriňa   1 ks 

-    Regál   1 ks 

209152   Stolík   1 ks 

209190   Vešiak kovový  1 ks 

 

 pre nájomcu – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP 33,  

   813 31 Bratislava, za nižšie uvedených podmienok:  

Výška nájomného okrem platieb za služby spojené s nájmom: 1,- €/rok (aj za začatú časť 

roka). 

Účel nájmu: kancelárske účely v súvislosti s realizáciou Národného projektu Podpory 

zamestnanosti – Zvýšenie zamestnanosti a zamestnanosti ľudí žijúcich v lokalitách 

s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít realizáciou obnovy kultúrneho 

dedičstva. 

Doba nájmu: nájom na dobu určitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy po dobu realizácie 

trvania projektu. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  

Nájomca bude využívať predmet nájmu na plnenie úloh pri realizácii Národného projektu 

Podpory zamestnanosti vo verejnom záujme a tým prispeje k rozvoju regiónu.  

Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

Zastupiteľstva PSK. 

 

 

K bodu 15B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný 

osobitného zreteľa: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku a investícií 

Úradu PSK, predstavila nájom pre mesto Prešov. Aktuálne prebiehajú vzájomné rokovania 

s hľadaním spôsobu zámeny pozemkov medzi PSK a mestom Prešov, ktoré užíva PSK inak, 

ako im zodpovedajú vlastnícke vzťahy, lebo ich potrebuje. Vyhotovujú sa znalecké posudky, 

geometrické plány, je to pomerne zdĺhavý proces a mesto Prešov by potrebovalo rýchlejšie 

riešiť právny vzťah k pozemku na účel realizácie stavby „Chodník Pod Táborom - 

k poliklinike“. Preto je predložený návrh zriadenia nájomného vzťahu ako prípadu hodného 

osobitného zreteľa za symbolické 1 euro na dobu 5 rokov, ale je predpoklad, že k zániku tejto 

nájomnej zmluvy dôjde po zámene pozemkov s mestom Prešov a to na účel vybudovania 

cyklochodníka a chodníka pre peších. 

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
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v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 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 nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho 

kraja v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 

Prešov, IČO: 37936859, nachádzajúci sa v k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, a to: 

- novovytvorená parcela registra C KN, parcelné číslo 16335/13, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 211 m2, 

odčlenená od parcely registra C KN, parcelné číslo 16335/8, zastavaná plocha a nádvorie 

o výmere 26788 m2, vedená na LV č. 15561, geometrickým plánom č. 93/2019 zo dňa 

13.08.2019 vyhotovenom Geodat Real, s. r. o., 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 46644563, úradne 

overenom Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 04. 11. 2019 pod číslom G1-

2078/2019 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: podľa listu vlastníctva 

pre nájomcu – mesto Prešov, IČO: 00327646, Hlavná 73, 080 01 Prešov, za nižšie uvedených 

podmienok: 

 Výška nájomného: 1,- €/rok (aj za pomernú časť roka). 

 Účel nájmu: umiestnenie stavby „Chodník ul. Pod Táborom - k Poliklinike“. 

 Doba nájmu: na dobu 5 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Mesto Prešov plánuje na prenajatom pozemku zrealizovať výstavbu chodníka. V súčasnosti sa 

na tejto časti pozemku nachádza verejná zeleň, po ktorej prechádzajú chodci a cyklisti v tesnej 

blízkosti cesty I. triedy a mestskej komunikácie. Výstavbou chodníka sa zvýši bezpečnosť 

cestnej premávky v tomto úseku. Chodník bude zrealizovaný vo verejnom záujme a bude slúžiť 

širokej verejnosti. PSK plánuje zámenu tohto pozemku s mestom Prešov. 

Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov 

Zastupiteľstva PSK. 

 

 

K bodu 15C – Nájom nehnuteľného majetku: JUDr. Budziňáková, 

MBA, vedúca odboru majetku a investícií Úradu PSK, predkladá návrh na schválenie resp. 

odsúhlasenie nájomnej zmluvy medzi prenajímateľom Keraming, a. s. a nájomcom PSK. 

V zmysle zásad by takýto typ nájomnej zmluvy nemusel byť schvaľovaný zastupiteľstvom, ale 

z tejto nájomnej zmluvy vyplynie aj ďalší záväzok pre PSK a to na investíciu vo výške do sumy 

300 000 eur. Keďže kompetencia predsedu PSK je na nakladanie s majetkovými právami do 

35 000 eur, predkladá sa tento materiál na schválenie zastupiteľstvu. Pri predložení materiálu 

zastupiteľstvu pri uzatvorení zmluvy o budúcej kúpnej zmluve na nehnuteľnosti na účel 

získania priestorov pre Strednú športovú školu v Poprade bolo povedané, že niektoré priestory 

budú nedokončené a nechané ako holý priestor s hľadaním spôsobu outsourcingu ich 

dokončenia a spustenia prevádzky. Takýmto priestorom mala byť aj kuchyňa. Jedáleň bude 

dokončená. Vzhľadom na to, že Keraming asi pred mesiacom oznámil PSK, že plánuje 

dokončenie všetkých stavieb v podstatne skoršom čase (pôvodne to mal byť november – 

december 2022) s cieľom stihnúť otvorenie nového školského roka, bolo by škoda, keby bola 

škola odovzdaná, ale nedala by sa prevádzkovať kvôli nedokončenej školskej jedálni s 
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kuchyňou. Preto je predložený tento návrh na schválenie uznesenia, ktorým by si PSK do času, 

kým sa stane vlastníkom všetkých objektov, prenajal priestor určený na kuchyňu o výmere 

plochy 155 m2 a dokončil túto kuchyňu z vlastných prostriedkov. Po prepočte bude na to 

potrebných do 300 000 eur. Aktuálne sa začne verejné obstarávanie na dodávku stavebnej časti, 

lebo priestor je holý, bude treba dokončiť rozvody elektriny, plynu, urobiť obklady, sanitu, 

zariadenie a nakúpiť gastrotechnológiu tiež vo verejnej súťaži. Zastupiteľstvo PSK by malo dať 

týmto uznesením súhlas na uzatvorenie takejto nájomnej zmluvy. Po rokovaniach 

s Keramingom je navrhnuté nájomné v sume 600 eur ročne bez DPH. Doba nájmu je skôr 

formálna, lebo táto nájomná zmluva by mala zaniknúť dňom, keď sa PSK stane vlastníkom 

objektu, v ktorom si prenajíma tento nebytový priestor. Predseda PSK Majerský dodal, že 

finančný krok PSK už urobil, ale ešte treba urobiť druhý majetkový krok a doriešiť to.  

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 § 16 ods. 1 písm. l) Zásad hospodárenia 

a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

A.    s ú h l a s í  

A.1. s uzatvorením nájomnej zmluvy medzi  

prenajímateľom: Keraming, a. s., Jesenského 3839, 911 01 Trenčín, IČO: 31 431 968 

a  

nájomcom: Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, 

                   (ďalej len „PSK“) 

na prenájom nebytového priestoru o podlahovej ploche 155,01 m2 nachádzajúceho sa na 1. 

nadzemnom podlaží objektu SO 01 – Viacúčelovej športovej haly a tréningovej hokejovej haly 

– t. č. rozostavaná budova evidovaná v meste Poprad, k. ú. Poprad, na liste vlastníctva č. 6815 

bez súpisného čísla na parcelách registra KNC 3237/14, 3237/32, 3237/33, 3238/90, 3238/91, 

3238/92 a 3238/93 v komplexe stavebných objektov „Active Zone Poprad – Stredná športová 

škola Poprad“, ktorý predá prenajímateľ- Keraming, a. s., PSK na základe zmluvy o budúcej 

kúpnej zmluve (č. 1758/2021/OM) zo dňa 24. 09. 2021  

za nižšie uvedených podmienok:  

Výška nájomného okrem platieb za energie a služby spojené s nájmom: 600,- eur ročne 

(bez DPH).  

Účel nájmu: stavebné úpravy, technické zhodnotenie, vybavenie (zdravotechnika, plyn, 

elektroinštalácie, stavebná príprava, vzduchotechnika, technológie a vybavenie školskej 

jedálne/výdajnej školskej jedálne) a prevádzka školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne pre 

potreby Strednej športovej školy v Poprade na náklady nájomcu a do vlastníctva nájomcu.  

Doba nájmu: určitá, 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Odkúpením 

nehnuteľnosti do vlastníctva PSK nájom končí.  

A.2. s poskytnutím predmetu nájmu do času jeho nadobudnutia do vlastníctva PSK za účelom 

prevádzkovania školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne do podnájmu podnájomcovi, ktorým 

bude dodávateľ stravy pre Strednú športovú školu v Poprade.  

A.3. s investovaním kapitálových výdavkov do  sumy 300 000,- eur na zabezpečenie účelu 

nájmu podľa bodu A.1. v súvislosti so stavebnými úpravami a vybavením nebytového priestoru 

školskej jedálne/výdajnej školskej jedálne, ktorý bude predmetom nájmu ako zariadenia 

školského stravovania podľa § 139 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení pre potreby Strednej 

športovej školy v Poprade. 

A.4. so schválením prípadných naviac prác maximálne do výšky 10 % zo zmluvnej ceny za 

dielo v zmysle zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác podľa bodu A.3. 
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Hlasovanie:                 za: 47    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 16A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

883/2021 zo dňa 6. 12. 2021: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku 

a investícií Úradu PSK, uviedla, že v bodoch 16A – 16D sú návrhy na zníženie minimálnych 

kúpnych cien do OVS, ktoré už boli realizované, ale neboli predložené žiadne ponuky. 

V dôvodových správach je uvedený počet kôl zrealizovaný pri jednotlivých nehnuteľnostiach. 

Všetky návrhy sú znížené o 10 % oproti predošlým kolám. Niekde je to už na 20 % – 30 % 

oproti znaleckému posudku. Keďže tieto nehnuteľnosti sa doteraz nepodarilo predať, 

znamenajú pre PSK zvýšené výdavky na niektoré typy revízií, ktoré sa ešte prevádzajú 

v minimálnom rozsahu, aby sa prípadne nestala nejaká škoda na majetku PSK. Taktiež  je 

problém s ochranou týchto budov pred vandalizmom a vykrádaním. Napr. v bývalej SPŠ 

drevárskej, k. ú. Ľubotice, boli vystriekané dva hasičské prístroje a bolo potrebné zariadiť 

upratovanie priestorov. Zníženie cien sa týka týchto OVS: bod 16A - budova SOŠ drevárskej 

vo Vranove nad Topľou, k. ú. Kučín nad Ondavou;  bod 16B - budova SPŠ drevárskej 

v Ľuboticiach, k. ú. Ľubotice; bode 16C - SŠ v Sabinove, k. ú. Sabinov; 16D – Školský internát 

Sabinov, k. ú. Sabinov.   

Diskusia k bodom 16A, 16B, 16C, 16D: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do 

diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 

písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 

m e n í   a   d o p ĺ ň a   

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 883/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k schváleniu prevodu majetku 

obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže v časti B 

schvaľuje v bode B.2 nasledovne: 

v ods. 3 písm. a) sa vypúšťa text v znení:    

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 

stanovenej znaleckým posudkom t. j. 33.755,02 € 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  

 30.379,52  €   

Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 16B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení Zastupiteľstva PSK č. 

764/2021 zo dňa 21. 6. 2021 a č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021:  
Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
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v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 

písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 

A.    m e n í  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 659/2021 zo dňa 15. 2. 2021 v znení uznesení č. 764/2021 zo 

dňa 21. 6. 2021 a č. 882/2021 zo dňa 6. 12. 2021 v časti B schvaľuje nasledovne: 

A.1. v bode B.1 sa vypúšťa pôvodný text v znení: 
B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 1226, 

k. ú Ľubotice, obec Ľubotice, okres Prešov a to: 

 pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 2836, ostatná plocha o výmere 2188 m2 

 -     parcelné číslo 2837, ostatná plocha o výmere 190 m²  

 -     parcelné číslo 2838, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3098 m²  

 stavby: 

- druh stavby – prevádzková budova, na pozemku registra C KN parcelné číslo 2838, 

zastavané plochy a nádvoria o výmere 3098 m² 

s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektroprípojka, plynová 

prípojka, spevnené plochy – chodníky na parcele C KN 2836 a vonkajšie schody na parcele 

registra C KN 2840/2 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu                

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého návrh 

na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 

vyhodnotený ako najvhodnejší.   

     a nahrádza sa novým textom v znení:  
 B.1 prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zapísaného na LV 

                  č. 1226, k. ú Ľubotice, obec Ľubotice, okres Prešov a to: 

 pozemky registra C KN: 

- parcelné číslo 2836, ostatná plocha o výmere 2188 m2 

 -     parcelné číslo 2837, ostatná plocha o výmere 190 m²  

 -     parcelné číslo 2838, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3098 m²  

 stavby: 

- druh stavby – prevádzková budova, súpisné číslo 2103, na pozemku registra C KN parcelné 

číslo 2838, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3098 m² 

s príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, elektroprípojka, plynová 

prípojka, spevnené plochy – chodníky na parcele C KN 2836 a vonkajšie schody na parcele 

registra C KN 2840/2 

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

ťarchy: bez zápisu                

 spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, 

 ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude 

 komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší. 

A.2. v bode B.2 v ods. 5 písm. a) sa vypúšťa pôvodný text v znení:   

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške             

2.940.158,44 €   

        a nahrádza sa novým textom v znení:  

        a)  ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške        

  2.572.638,60 €   

Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0  

Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 16C – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesení Zastupiteľstva PSK č. 

792/2021 zo dňa 30. 8. 2021 a č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021:  
Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 

písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 

m e n í   a   d o p ĺ ň a   

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 718/2021 zo dňa 3. 5. 2021 v znení uznesení Zastupiteľstva 

PSK č. 792/2021 zo dňa 30. 8. 2021 a č. 880/2021 zo dňa 6. 12. 2021 k schváleniu prevodu 

majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže  

v časti B schvaľuje v bode B.2 nasledovne: 

v ods. 5 písm. a) sa vypúšťa text v znení:  

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  

1.826.052,28 €   

a nahrádza sa novým textom v znení:  

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške  

1.623.157,60 €   

Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 16D – Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 

696/2021 zo dňa 29. 3. 2021 a č. 881/2021 zo dňa 6. 12. 2021:  
Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 

Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 

písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. 

Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK 

m e n í  

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 696/2021 zo dňa 29. 3. 2021 v znení uznesenia Zastupiteľstva 

PSK č. 881/2021 zo dňa 6. 12. 2021 v časti B schvaľuje v bode B.2 nasledovne: 

v ods. 5 písm. a) sa vypúšťa text v znení: 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 

 741.612,38 €   

a nahrádza sa novým textom v znení: 

a)  ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 

 648.910,80 €   

Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  
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K bodu 17A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

762/2021 zo dňa 21. 6. 2021: JUDr. Budziňáková, MBA, vedúca odboru majetku 

a investícií Úradu PSK, uviedla, že všetky predložené návrhy v bode 17 sú na podnet SÚC 

PSK. Týkajú sa jednej investičnej akcie a to majetkovoprávneho vysporiadania ul. Solivarskej, 

mosta cez Sekčov v Prešove. Vo všetkých prípadoch už bolo prijaté uznesenie zastupiteľstva, 

ale títo vlastníci nepristúpili k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. V prípade Prešov Park 1, 2 

navrhovali zámenu za pozemky, ktoré nevie PSK ponúknuť. J. Jurášek je ochotný predať tieto 

pozemky za cenu 150 €/m2, čiže 10 % vyššie oproti novému znaleckému posudku. Podpísal už 

aj zmluvu o budúcej kúpnej zmluve. V prípade RoTTel Energy je odmietanie predaja pozemku 

ako takého. Medzičasom, kým sa pristúpilo k návrhu na vyvlastnenie napr. v prípade J. 

Jurášeka, znalecký posudok „zostarol“. Okresný úrad môže akceptovať posudok nie starší ako 

2 roky. Vyžiadal si nový znalecký posudok, ktorý je oproti cene 85 €/m2 na sume 135 €/m2, 

čiže cena pozemku dramaticky vzrástla. SÚC PSK je pripravená podať návrh na vyvlastnenie 

v prípade Prešov Park 1, 2 a RoTTel Energy, keď zastupiteľstvo schváli nákup pozemkov po 

135 eur a v prípade J. Jurášeka, ak schváli nákup pozemkov za 150 eur. Potom sa bude môcť 

uzavrieť ostrá kúpna zmluva, pretože zmluva o budúcej kúpnej zmluve je uzavretá. 

Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

A.    m e n í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 762/2021 zo dňa 21. 6. 2021nasledovne: 

A.1. vypúšťa sa text v znení: 
ťarchy: uvedené len súvisiace ťarchy 

V-8336/2014 - Zmluva o zriadení zál. práva č.000420C/CORP/2014 pre UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/227 - číslo 

zmeny 51/15, 4441/17, 5794/17, 1442/19, 3667/19 

V 8777/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 

Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/227 - číslo zmeny 7851/2016, 

4441/17, 5794/17, 1442/19 

V 2549/2019 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 

Želetavská 1525/1,14092 Praha 4 - Michle, ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/227 -vklad povolený dňa 

13.5.2019 - číslo zmeny 3100/2019 V-8327/2019-Vecné bremeno na parc. CKN 14835/227 

- spočívajúceho v práve užívať zaťaženú nehnuteľnosť a na zaťaženej nehnuteľnosti umiestnenú prečerpávaciu 

stanicu splaškovej kanalizácie /vrátane technológie v nej zabudovanej/, túto opravovať alebo rekonštruovať, v 

práve prístupu a vjazdu na zaťažený pozemok a v práve prechodu a prejazdu cez zaťažený pozemok za účelom 

výkonu práv z vecného bremena v p r o s p e c h každodobého vlastníka nehnuteľností 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 5098/6, 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/13, 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/61, 

- Pozemok registra C KN parcelné číslo 14835/222, 

- Stavba Logistický uzol Slovenskej pošty so súpisným číslom 8019 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 

14835/13, 

- Stavba Prešov Park-centrum voľného času so súpisným číslom 14839 na pozemku registra C KN s parcelným 

číslom 14835/222, 

- Stavba budova obchodu a služieb-kvety-komín so súpisným číslom 14942 na pozemku registra C KN s parcelným 

číslom 5098/6, vklad povolený dňa 27.11.2019 - číslo zmeny 7026/19, 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

ťarchy: v zmysle LV č. 17196, k. ú. Prešov 

A.2. vypúšťa sa text v znení: 
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        za kúpnu cenu 5140,48 € 

        a nahrádza sa novým textom v znení: 

        za kúpnu cenu 8 666,88 € 

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

Hlasovanie:                 za: 46    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 17B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

761/2021 zo dňa 21. 6. 2021:  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16  písm. e) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

A.   m e n í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 761/2021 zo dňa 21. 6. 2021nasledovne: 

A.1. vypúšťa sa text v znení:  
ťarchy:  

V-8336/2014 - Zmluva o zriadení zál. práva č.000420C/CORP/2014 pre UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia, a. s., Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/228 - číslo 

zmeny 51/15, 4441/17, 5794/17, 1442/19  

V 8777/2016-Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a .s., 

Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR,IČO 64948242, na parc. CKN 14835/228 - číslo zmeny 7851/2016, 

4441/17, 5794/17, 1442/19  

V 2549/2019 - Zmluva o zriadení záložného práva pre UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., 

Želetavská 1525/1,14092 Praha 4-Michle,ČR, IČO 64948242, na parc. CKN 14835/228 -vklad povolený dňa 

13.5.2019 - číslo zmeny 3100/201., 

a nahrádza sa novým textom v znení: 

ťarchy: v zmysle LV č. 17197, k. ú. Prešov 

A.2. vypúšťa sa text v znení: za kúpnu cenu 23.051,84 €                    

        a nahrádza sa textom v znení: za kúpnu cenu 38.865,54 €                

       Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 17C – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 

755/2021 zo dňa 21. 6. 2021:  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 

Návrh na uznesenie: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 

302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 

v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 

vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16  písm. e) Zásad 

hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

m e n í 

uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 755/2021 zo dňa 21. 6. 2021nasledovne: 
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vypúšťa sa text v znení: 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 

ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 

cenu 68.031,04 €  

a nahrádza sa nový textom v znení: 

do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba 

ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu 

cenu 127.050,00 €.  

Ďalší text uznesenia ostáva v nezmenenom znení. 

Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 17D – Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK 

č. 517/2020 zo dňa 22. 6. 2020:  
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 písm. c) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

A.  r u š í 

 uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 517/2020 zo dňa 22. 6. 2020  

B.  s c h v a ľ u j e 

 prevod nehnuteľného majetku z výlučného vlastníctva predávajúceho – RoTTeL Energy,

 s. r. o., 080 01 Prešov, IČO: 36 815 616, vedeného na LV 7529, k. ú. Prešov, a to: 

- novovytvorená parcela registra CKN  14835/241 zastavaná plocha o výmere 8 m2,  

odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN 14835/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  

632 m²,  

odčlenená geometrickým plánom č. 7/2018, vyhotovenom Jurajom Maňkom, 080 01 Prešov, 

IČO: 43 883 311, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 

20.06.2019 pod číslom G1-501/2019, 

- novovytvorená parcela registra CKN 14835/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 

1180 m2,    

vzniknutá zlúčením: 

 parcely registra CKN 14835/60, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 640 m²,   

 dielu 6 o výmere 111 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73  

  o celkovej výmere 565 m² a 

 dielu 7 o výmere 19 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/72  

 o celkovej výmere 1633 m² a 

  dielu 8 o výmere 377 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/59  

  o celkovej výmere 2306 m² a 

  dielu 9 o výmere 30 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/220 

  o celkovej výmere 181 m² a 

dielu 17 o výmere 3 m² odčleneného od pôvodnej parcely registra CKN 14835/73  

o celkovej výmere 565 m²,  
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odčlenená geometrickým plánom č. 7/2018 vyhotovenom Jurajom Maňkom, 080 01 Prešov, 

IČO: 43 883 311, úradne overenom Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 

20.06.2019 pod číslom G1-501/2019, 

- novovytvorená parcela registra CKN  14835/263 zastavaná plocha o výmere 79 m2,    

odčlenená od pôvodnej parcely registra CKN 14835/24, zastavaná plocha o výmere 632 m²,  

odčlenená geometrickým plánom č. 681/2021, vyhotovenom zhotoviteľom Ing. Iveta 

Tovarňaková - TOGEO, 080 01 Prešov, IČO: 37055739, úradne overenom Okresným úradom 

Prešov, katastrálny odbor, dňa 10.12.2021 pod číslom G1-2500/2021, 

ťarchy: v zmysle LV č. 7529, k. ú. Prešov  

spoluvlastnícky podiel: 1/1 

Celková výmera predstavuje 1267 m².  

 do výlučného vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 

Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 

171.577,14 €.  

Hlasovanie:                 za: 45    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 18 – Schválenie účasti PSK v projekte „Moderné 

technológie v PSK“ v rámci výzvy Operačného programu 

Integrovaná infraštruktúra vrátane spolufinancovania projektu: 
Ing. Štefanco, PhD., EUR ING, riaditeľ Energetickej Agentúry Smart Regiónu PSK, 

uviedol, že hlavným cieľom tohto projektu je vybudovanie smart platformy v kompetencii 

energetickej agentúry ako aj získavanie údajov z externých senzorov a zariadení, ich vzájomné 

prepojenie, analýza údajov a podpora rozhodovania pre tvorbu a reguláciu politiky PSK vrátane 

poskytovania údajov koncovým používateľom s cieľom efektívneho nakladania s verejnými 

zdrojmi. Predkladaný projekt je koncipovaný do troch tematických oblastí: 1) energetický 

manažment budov v správe PSK, 2) analýza dopravy pre polycentrický región Vysoké Tatry 3) 

smart platforma PSK. Prínosy navrhovaného projektu spočívajú: v znížení nákladov na 

prevádzku a zvýšenie energetickej hospodárnosti jednotlivých objektov v správe PSK 

vzhľadom na detailnú analýzu dát; v riadení a stanovení politík PSK na základe reálnych údajov 

a analýzy údajov, v zefektívnení rozhodovacích procesov a ich depolitizácii, politiky na 

základe overiteľných údajových zdrojov; v otvorení rozhodovacích procesov voči obyvateľom 

PSK sprístupnením zbieraných dát. Ekonomické dopady na rozpočet kraja:  celkové oprávnené 

náklady – 4 210 149,51 eur, spolufinancovanie na úrovni 5 % - 210 507,48 eur. 

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 

„Moderné technológie v PSK“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 210 507,48 

eur - oprávnené výdavky projektu, ktorého ciele sú v súlade s platným Programom 

hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. 

Názov OP: 311000 - Operačný program Integrovaná infraštruktúra 

Predpokladaná výška oprávnených výdavkov:  4 210 149,51 eur 

A.2. spôsob financovania projektu: predfinancovanie + refundácia. 
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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. 210 507,48 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 20 % 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). 

Hlasovanie:                 za: 44    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 19 – Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 

253/2019, č. 254/2019 zo dňa 17. 6. 2019 a č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 

2019: Ing. Galajda, vedúci odboru dopravy Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu materiál 

týkajúci sa dofinancovania neoprávnených výdavkov a teda aj zmeny predmetných uznesení 

pri projektoch uvedených v materiáli hlavne z dôvodu aktuálnej mimoriadnej situácie 

spôsobenej vojnovým konfliktom na Ukrajine a tiež dlhodobo pôsobiacej pandémie ochorenia 

covid – 19. Prebieha komunikácia s riadiacim orgánom, aby na tieto neoprávnené výdavky 

mohla byť pripravená zmenová procedúra a mohli byť prefinancované z úspor po verejnom 

obstarávaní. 

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   

A.1. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2019 zo dňa 17. 6. 2019 k projektu 

„Modernizácia cesty II/558 Hudcovce - Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility v okrese 

Humenné“ doplnením 4. bodu v znení: 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK vo výške 

max. 270 000,00 eur. 

A.2. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 254/2019 zo dňa 17. 6. 2019  k projektu 

„Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník - Mičakovce, zlepšenie dopravnej 

mobility v okrese Svidník“ doplnením 4. bodu v znení: 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK vo výške 

max. 80 000,00 eur. 

A.3. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 283/2019 zo dňa 26. 8. 2019  k projektu 

„Modernizácia cesty II/536 Spišský Štvrtok - Kežmarok, zlepšenie dopravnej mobility v 

okresoch Kežmarok a Levoča“ doplnením 4. bodu v znení: 

 

4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK vo výške 

max. 220 000,00 eur. 
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Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 20 – Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP 

Poloniny: Ing. Galajda, vedúci odboru dopravy Úradu PSK, predstavil realizáciu 

projektu „Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP Poloniny“ s rozpočtovým nákladom 

maximálne 2 mil. eur. Dňa 4. 4. 2022 bola vyhlásená výzva z Plánu obnovy a odolnosti, kde je 

oprávneným žiadateľom SÚC PSK. Zámerom projektu je budovanie odstavných plôch, ktoré 

môžu byť vybavené mobiliárom, stolom a lavičkami, nabíjačkami na bicykle a mobily, 

informačnou tabuľou a inými prvkami. Financovanie  projektu je 100 %-ným nenávratným 

finančným príspevkom s nulovou spoluúčasťou prijímateľa. 

Diskusia:  

Poslankyňa Sirková sa spýtala, či suma 2 mil. eur je iba teoreticky daná, alebo je už známa 

suma, koľko to asi bude stáť. Ing. Galajda odpovedal, že suma je teoretická, koľko to všetko 

bude stáť, zatiaľ nevie povedať. Poslankyňa Sirková poukázala na celkovú sumu 8 mil. eur, 

čo je veľmi málo. Všetci starostovia obcí z NP Poloniny aj s ním hraničiacich sa pokúšajú dať 

malé projekty, ale pri súčasných cenách stavebných materiálov to ide veľmi hore. Žiadateľov, 

ktorí chcú podať žiadosť je už 20, z toho 3 dávajú žiadosti v sume viac ako 2 mil. eur, to je už 

6 mil. eur. Ide o dobrú myšlienku a bolo by dobre, keby sa to urobilo, ale má obavu, aby malé 

obce uchádzajúce sa o menšie granty zase nezostali niekde bokom a celá myšlienka skončí 

úplne niekde inde.  

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 

A .   s chv aľu j e  

A.1. predloženie žiadosti o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a 

odolnosti za účelom realizácie projektu „Dobudovanie turistickej infraštruktúry v NP 

Poloniny“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 2 000 000,00 eur, ktorého ciele sú 

v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 

rozvoja PSK. 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci. 

A.3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK. 

A.4. financovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 

výdavkov z Plánu obnovy a odolnosti MŽP SR. 

Hlasovanie:                 za: 42    proti: 0     zdržalo sa: 0 

Návrh na uznesenie bol schválený.  

 

 

K bodu 21 – Interpelácie poslancov:  
Poslanec Hrabčák poďakoval vedúcemu odboru dopravy Úradu PSK Ing. Galajdovi za 

ľudskosť, serióznosť a pomoc pri riešení problému v meste Sabinov pre súkromnú základnú 

školu a jedného projektu žiakov tejto základnej školy. Veľmi pekne mu poďakoval za všetko, 

čo pre nich urobil. Následne pozval prítomných na Dni mesta Sabinov a sabinovský jarmok, 

ktoré sa konajú tento týždeň, všetci sú srdečne vítaní. 

Poslanec Kaliňák sa skúsi venovať téme najviac aktuálnej pre Medzilaborčanov a týka sa 

modernizácie budovy Múzea moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach. Šíria sa rôzne 

fámy, ktoré boli prezentované už aj prostredníctvom televízií. Oceňuje ústretovosť 
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a komunikatívnosť vedúcej odboru p. Budziňákovej, ktorej chce týmto aj poďakovať. Doslova 

chce poprosiť predsedu PSK, nie žiadať, aby sa spravilo všetko pre to, aby peniaze schválené 

vládou SR v roku 2019 na zasadnutí v Sabinove boli v čo najviac maximálnej možnej miere aj 

využité. Predseda PSK bol pri tom od začiatku a vie, aké trápenie stálo presadenie tohto 

uznesenia. Pre Medzilaborce je to za posledných 30 rokov jedinečná a unikátna príležitosť ako 

sa odraziť odo dna, postaviť sa na nohy a niekam ďalej sa posunúť. Budúcnosť by nám to určite 

neodpustila, ak by sme túto šancu nejakým spôsobom pustili z rúk. Veľmi dobre si uvedomuje 

a vie, čo sa momentálne deje u nás a vo svete, čo všetko nás čaká a aké deštrukčné dopady na 

verejné rozpočty a financie má súčasná situácia. Práve preto nepochopí, ak by PSK tieto peniaze 

nevyužil a vrátil ich naspäť do štátneho rozpočtu. Ináč, ako nejaké manažérske zlyhanie Úradu 

PSK, by to v tomto prípade ani nenazval. Treba využiť to, čo má PSK na účte a do budúcna 

hľadať šance a možnosti na dokončenie tejto stavby v naprojektovanej podobe. Osobne je 

presvedčený a pevne verí, že tak ako v roku 2019 nám vláda P. Pellegriniho pomohla, tak nám 

čoskoro v budúcnosti pomôže opäť. Predseda PSK Majerský požiadal poslancov PSK, ktorí 

sú zároveň aj poslancami NR SR, o lobing na patričných miestach, aby táto modernizácia bola 

naozaj zrealizovaná, lebo dva roky úpornej roboty s projektovou dokumentáciou, jej 

dodatkami,  doplnkami a samotnou prípravou súťaže by boli vynaložené navnivoč. Požiadal 

poslancov NR SR, aby urobili všetko pre dotiahnutie tejto veci do úspešného konca, lebo 

v podstate beží súťaž. PSK je už pred finále, o pár dní bude vysúťažená firma, ktorá bude 

realizovať samotnú stavbu. 

Poslankyňa Schlosserová sa obrátila na predsedu PSK s prosbou o finančnú pomoc týkajúcu 

sa Školského internátu SOŠ polytechnickej vo Svite. 

Poslanec Ceľuch sa chce predsedovi PSK poďakovať ako dobrovoľný hasič, nie ako poslanec, 

za pomoc pri spoločnom rokovaní so združením SK 8 a za pomoc PSK pre Dobrovoľnú 

požiarnu ochranu SR. Zároveň využíva prítomnosť primátorov a starostov, ktorí dostali od neho 

list s opisom nehodného stavu, ale inú možnosť nemá. Veľmi si cení podporu samosprávnych 

krajov a samospráv v SR, ale to nemôže povedať o hasičskom a záchrannom zbore, ktorý 

zastupuje štát. Je mu to ľúto, ale taká je pravda. Požiadal o pomoc prítomných v rokovacej 

miestnosti. Ešte raz poďakoval predsedovi PSK, SK 8 a prítomným zo samospráv. 

 

 

K bodu 22 – Záver: Predseda PSK Majerský ukončil 38. zasadnutie Zastupiteľstva 

PSK. Úprimne poďakoval prítomným poslancom za aktívnu účasť a spoluprácu v priebehu 

dnešného zasadnutia.  
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Zapisovateľka: 

                                                                                                           

Katarína Očkaiová                                ......................................................... 
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Mgr. Fabián Novotný, 

riaditeľ Úradu PSK                ............................................................. 
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