
Prešovský  samosprávny  kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 4 / 2010 
 
 

z 5. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 27. apríla 2010 v Prešove 
 
 
 

 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 
 1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                 
 3. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2009.                                                                                                      
 4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2009.                                                                         
     B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2009.                                                                                                            
 5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja.                    
 6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                                                                          
 7. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.                           
 8. Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 – realizácia projektov v oblasti cestného hospodárstva.                                                                               
 9. Regionálny operačný program, Opatrenie 3.2. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu –  
     - schválenie projektových žiadostí.                   
10. Návrh na založenie Klastra automatizačnej techniky a robotiky ako záujmového združenia právnických osôb.                                                               
11. Informácia o schválených projektoch PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  PL – SR  2007 – 2013 
      Prioritná os III Podpora miestnych iniciatív a schválenie ich financovania z rozpočtu PSK.                                                         
12. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.                          
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.     
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov. 
16. Záver. 
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 5. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v treťom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 57 poslancov. Písomne sa ospravedlnila poslankyňa Vaľová a poslanci 
Abrahám, Halecký, Hopta, Obrimčák. Nikto z prítomných poslancov PSK nemal 
pozmeňovacie alebo doplňovacie návrhy k programu rokovania. 
 
Program 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:  
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
 2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                 
 3. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2009.                                                                                                      
 4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2009.                                                                         
     B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2009.                                                                                                            
 5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja.                    
 6. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.                                                                          
 7. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.                           
 8. Národný strategický referenčný rámec 2007 - 2013 – realizácia projektov v oblasti cestného hospodárstva.                                                                         
 9. Regionálny  operačný  program,  Opatrenie  3.2.  Podpora  a  rozvoj  infraštruktúry  cestovného  ruchu –  
     - schválenie projektových žiadostí.                   
10. Návrh na založenie Klastra automatizačnej techniky a robotiky ako záujmového združenia právnických osôb.                                                               
11. Informácia o schválených projektoch PSK v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  PL – SR  2007 – 2013 
      Prioritná os III Podpora miestnych iniciatív a schválenie ich financovania z rozpočtu PSK.                                                         
12. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.                          
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.     
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov. 
16. Záver. 
 

Hlasovanie:       za: 56   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Program 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Tur čanovú a poslancov 
Bieľaka, Havrillu, Regeca, Savku. 
Hlasovanie:                 za: 51   proti: 0                zdržalo sa: 5 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Orosa. 
 
 

K bodu 2 – Informatívna správa o plnení uznesení 
Zastupiteľstva PSK: Materiál do zastupiteľstva predložil v súlade so zákonom NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC a Organizačným poriadkom PSK Ing. Majda, 
hlavný kontrolór PSK. Konštatoval, že do 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bolo prijatých 
celkom 37 uznesení a okrem troch uznesení z II. volebného obdobia, ktoré sa plnia priebežne 
(uzn. č. 196/2007 v bode B k návrhu na prevzatie dlhov za NsP Humenné a NsP Svidník, uzn. 
č. 219/2007 v bode B k príprave podkladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu súvisiaceho 
s prípravou realizácie stavby „III/06815, ul. Kuzmányho, prestavba“, uzn. č. 447/2008 v bode 
D.2 k príprave zoznamu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, pod ktorým nie sú 
vysporiadané pozemky, mimo ciest), sú ostatné uznesenia Zastupiteľstva PSK splnené. 
Diskusia:  
Poslanec Tarcala sa zaujímal o plnenie uznesenia z 35. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 
570/2009 k schváleniu podmienok na zabezpečenie propagácie PSK spoločnosťou VIP 
WINGS, s. r. o. a naplnenie danej reklamnej zmluvy. Predseda PSK Chudík odpovedal, že 
zmluva nebola podpísaná, lebo by sa musela riešiť cez verejné obstarávanie vyhlásením 
verejnej súťaže, pretože Úrad pre verejné obstarávanie mal na túto vec iný názor. PSK danú 
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vec zdôvodnil pomocou Letisku Poprad s jediným prepravcom DANUBE WINGS na základe 
schváleného uznesenia Zastupiteľstva PSK. S najväčšou pravdepodobnosťou bude uznesenie 
ku koncu roka zrušené. Poslanec Kahanec pripomenul, že v predloženej správe sú tri 
uznesenia s priebežným plnením. Už na minulom zasadnutí upozornil hlavného kontrolóra 
PSK, aby sa do dvoch z nich doplnili termíny plnenia. Pri plnení uznesenia č. 196/2007 
v bode B k prevzatiu dlhov za NsP Humenné a NsP Svidník sú aspoň zásadné veci dohodnuté 
z hľadiska dohody špecifikácie dlhov, ich zmluvného prevzatia a riešenia splátkového 
kalendára podľa uvedených podmienok. Pri uznesení č. 219/2007 k príprave podkladov 
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu súvisiaceho s prípravou realizácie stavby ul. 
Kuzmányho a uzn. č. 447/2008 v bode D.2 k príprave zoznamu nehnuteľného majetku vo 
vlastníctve PSK nie sú určené termíny, bez ktorých je ťažké kontrolovať plnenie daných 
uznesení. Poukázal na plnenie uznesenia č. 219/2007 bod B, kde už uplynul termín, kedy PSK 
aj mesto Prešov podpisovali dohodu, v rámci ktorej bol dohodnutý termín s cieľom 
vysporiadať dané veci do jedného roka. Po prijatí dohody očakával, že sa veci určitým 
spôsobom posunú. Zo strany PSK bol pripravený iba jeden majetkový prevod, ktorý sa toho 
času rieši na katastri. Pýta sa, kedy chce PSK ukončiť majetkovoprávne vysporiadanie 
a konečne začať realizovať prestavbu ulice Kuzmányho. Prešov, ako krajské mesto v PSK, by 
si konečne zaslúžilo mať cesty na lepšej úrovni. Napr. komunikácie v Košiciach sa po 
desiatich rokoch nedajú porovnať s Prešovom, kde sa riešenie dopravných problémov 
neúmerne predlžuje. Požiadal o odpoveď na otázku, akým spôsobom sa plní podpísaná 
dohoda PSK a mesta Prešov. Predseda PSK Chudík chcel vedieť, čo konkrétne spravil 
poslanec Kahanec pre vyriešenie tohto problému ako poslanec NR SR, poslanec PSK 
a poslanec MsZ v Prešove okrem toho, že sa stále len pýta. Poslanec Kahanec poznamenal, 
že otázky by mali dávať predovšetkým poslanci, lebo predseda PSK je štatutár a predstaviteľ 
výkonného aparátu VÚC. Poslanci PSK hlavne z opozície sú na to, aby sa pýtali a urgovali 
plnenie daných vecí. Osobne mnohonásobne interpeloval predsedu PSK aj primátora Prešova 
a tiež riešil tieto veci na úrovni NR SR. Moc v rukách má niekto iný a keď je tento problém 
ignorovaný zo všetkých troch strán, tak sa nič neposúva vpred. Predseda PSK Chudík 
poukázal na Košice, ktoré sa za desať rokov pohli dopredu a Prešov zostal stáť. Opýtal sa 
poslanca Kahanca, kto vtedy vládol, kto bol ministrom dopravy a primátorom mesta. 
Dokončená bola len jedna cesta Rusínska a Kuzmányho ulica zostala nedokončená. Desať 
rokov dozadu ešte neexistoval VÚC a od novembra roku 1998 bol prednostom Krajského 
úradu v Prešove Ing. Polačko. Upozornil poslanca Kahanca, že predseda PSK je priamo 
volený a má také isté práva a povinnosti ako každý poslanec PSK. Osobne si myslí, že 
poslanec sa nemá len pýtať, ale aj niečo spraviť. Poslanec Oros sa opýtal na plnenie 
uznesenia č. 591/2009 bod D.2, ktoré v podstate splnomocnilo predsedu PSK podľa vývoja 
bežných príjmov upraviť rozpočet bežných výdavkov o finančné prostriedky určené na 
dotáciu pre DPMP, a. s., na vyrovnanie strát vo verejnom záujme. Nie je preňho logické, že 
zastupiteľstvo schvaľuje hospodárenie a Záverečný účet PSK vo výške 4 555 tis. €, ktoré 
presúva do rezervného fondu a dané uznesenie nebolo naplnené. Predseda PSK Chudík 
podľa vývoja rozpočtu PSK zvážil, že nepridelí dotáciu pre DPMP, lebo tieto veci sa nemôžu 
riešiť bez podpísania zmluvy, čo oficiálne uviedol aj v odpovedi na interpeláciu poslanca 
Orosa. Okrem autobusov DPMP po týchto obciach premávajú aj autobusy SAD, ktoré platí 
PSK, to je nadštandard. Potom by nemohli cez ne chodiť autobusy SAD, alebo menej 
autobusov DPMP, teda musel by sa riešiť extravilán a intravilán. Poslanec Oros dodal, že je 
potrebné zistiť v daných obciach a v meste Veľký Šariš, kto využíva SAD. Napr. v meste 
Veľký Šariš nie je SAD potrebná, jednoducho ju občania nechcú. DPMP zaslal  návrh zmluvy 
PSK, ktorú je ochotný podpísať. Predseda PSK Chudík podotkol, že aj keď občania 
Veľkého Šariša SAD nechcú, tieto autobusy touto trasou premávajú do ďalších obcí a PSK 
tieto kilometre musí platiť. Poslanec Hurný pripomenul predsedovi PSK, že na poslednom 
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zasadnutí bolo schválené uznesenie, ktorým Zastupiteľstvo PSK považuje všetky druhy 
školských zariadení v PSK bez ohľadu na zriaďovateľa za rovnocenné a rovnoprávne 
normatívne financovanie za spravodlivé. Chcel vedieť spôsob jeho riešenia v budúcnosti. 
Predseda PSK Chudík upozornil poslancov PSK, že teraz neprebieha bod 15 - Interpelácie 
poslancov, ale bod 2 predložený hlavným kontrolórom PSK. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e    n a    v e d o m i e  
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
Hlasovanie:       za: 42   proti: 0             zdržalo sa: 13 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií 
v PSK za II. polrok 2009: Podľa slov Ing. Majdu, hlavného kontrolóra PSK, 
postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania 
sťažností a petícií v PSK upravujú Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK a  Zásady 
kontrolnej činnosti PSK, spracované v súlade so zákonom NR SR č. 152/1998 Z. z. 
o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona NR SR č. 
242/1998 Z. z. Za II. polrok 2009 bolo na ÚHK PSK doručených celkom 29 písomných 
podaní, z toho 26 podaní označených ako sťažnosti, z nich 5 anonymné. 4 boli šetrené, 
nakoľko obsahovali konkrétne skutočnosti nasvedčujúce porušeniu právnych predpisov a 1 
sťažnosť bude slúžiť ako podnet pre ďalšiu kontrolnú činnosť. Obsahovo boli sťažnosti podľa 
jednotlivých odborov zamerané a riešené nasledovne: odbor školstva – 9 sťažností, odbor 
zdravotníctva – 7 sťažností, odbor sociálny – 3 sťažnosti, odbor dopravy a SÚC PSK – 2 
sťažnosti a ÚHK PSK – 5 sťažností. Spolu 26 sťažností, z toho 16 neopodstatnených a 5 
opodstatnených. 5 sťažností bolo vecne nepríslušných, týkali sa buď Úradu pre verejné 
obstarávanie, Slovenskej lekárskej komory, urbárskych spoločností alebo obecného úradu. 
Celkovo došlo na ÚHK PSK o 7 podaní viac ako za porovnateľné obdobie minulého roka. 
Celkový prehľad o vybavených podaniach je spracovaný v tabuľkovej časti materiálu. 3 
podania tvorili petície. Petícia občanov obce Stebnícka Huta sa týkala zlého stavu cesty č. 
III/545024 v danej obci. Uvažuje sa o zaradení tejto opravy cesty do III. etapy zásobníka akcií 
Regionálneho operačného programu na roky 2007 – 2013. Petícia občanov Vranova nad 
Topľou sa týkala zachovania zdravotníckeho zariadenia v Rodinnej oblasti vo Vranove nad 
Topľou. PSK v rámci svojich kompetencií nemôže určiť prevádzkovateľovi zdravotníckeho 
zariadenia miesto jeho výkonu činnosti, ani určiť na neobsadené miesto iného poskytovateľa 
zdravotnej starostlivosti, nakoľko mu to neumožňuje platná legislatíva. Petícia občanov obcí 
Ulič a Ubľa sa týkala zachovania stanice pozemnej záchrannej zdravotnej služby v obci Ulič. 
Predmetná petícia bola zaslaná na priame vybavenie Ministerstvu zdravotníctva SR ako 
orgánu vecne príslušnému. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e    n a    v e d o m i e  správu 
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2009. 
Hlasovanie:       za: 54   proti: 0             zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 4A – Záverečný účet PSK za rok 2009: Ing. Holíková, PhD., 
vedúca odboru financií Úradu PSK, predkladá Zastupiteľstvu PSK na schválenie tento 
materiál v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ktorý bol spracovaný na 
základe výsledkov účtovnej závierky PSK za rok 2009. Účtovná závierka bola v zmysle 
platnej legislatívy overená audítorom, jeho správa tvorí prílohu materiálu č.1. Návrh 
Záverečného účtu PSK za rok 2009 bol v súlade so zákonom o samospráve VÚC zverejnený 
na webovej stránke PSK a na úradnej tabuli. V zákonom stanovených lehotách neboli 
predložené pripomienky k materiálu. Jeho prvá časť sa zaoberá činnosťou PSK a zmenami 
vplývajúcimi na hospodárenie PSK v roku 2009. Druhá časť obsahuje správu 
o hospodárení, tretia časť hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2009. Súčasťou 
materiálu je 40 príloh. Na začiatku prezentácie sa ospravedlnila za prípadné formálne 
nedostatky v materiáli, ktoré nemajú vplyv na samotný návrh Záverečného účtu za rok 2009.  
PSK v roku 2009 plnil úlohy samosprávnych, originálnych aj prenesených kompetencií. 
Orgánom PSK je predseda PSK a Zastupiteľstvo PSK so 62 poslancami PSK. Pri 
zastupiteľstve pôsobilo 12 odborných komisií, ktoré vykonávali činnosť poradných orgánov. 
Administratívne a organizačne zabezpečoval veci PSK úrad s počtom 182 zamestnancov, 
z toho 2 pôsobili na vysunutom pracovisku v Bruseli. Úrad PSK organizačne a finančne 
zabezpečoval činnosť 149 organizácií s právnou subjektivitou, z toho 92 rozpočtových a 57 
príspevkových. Zároveň došlo k financovaniu a riadeniu 85 vnútorných organizačných 
jednotiek bez právnej subjektivity. Ku koncu sledovaného obdobia to bolo 148 organizácií. 
PSK pôsobil ako spoluzakladateľ v 3 združeniach právnických osôb, v 1 neziskovej 
organizácii, v 1 spoločnosti s ručením obmedzeným a v 3 akciových spoločnostiach. Medzi 
najvýznamnejšie skutočnosti v roku 2009 patrí prijatie novej meny euro, ukončenie 
investičných akcií v súlade s harmonogramom v rámci Projektu regionálnej infraštruktúry 
Prešov – Slovensko, kde PSK čerpal návratné zdroje financovania v objeme viac ako 43 mil. 
€, prvý negatívny dopad hospodárskej a finančnej krízy na rozpočet PSK a regionálne voľby. 
V roku 2009 boli vykonané na Úrade PSK 3 vládne audity Správou finančnej kontroly, 
pobočka Košice a 2 kontroly z NKÚ Bratislava, pobočka Prešov. V organizáciách 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK boli vykonané kontroly ÚHK PSK, a to 30 následných 
finančných kontrol a 33 kontrol na plnenie prijatých opatrení. Rozpočet PSK bol schválený 
16. 12. 2008 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 441/2008. Za sledované obdobie bolo 
uskutočnených 12 rozpočtových úprav, z toho 5 úprav realizovaných prostredníctvom 
zastupiteľstva, 6 úprav realizovaných zo zákona a 1 rozpočtová úprava uskutočnená 
predsedom PSK na základe splnomocnenia zastupiteľstva. Jednotlivé zmeny rozpočtu sú 
uvedené v textovej a prílohovej časti materiálu. Upravený rozpočet k 31. 12. 2009 bol v časti 
príjmov 149 119 867 €, v časti výdavkov 173 953 747 €, zostavený ako schodkový v objeme 
– 24 833 880 €. Schodok v zmysle zákona bol krytý príjmovými finančnými operáciami. Ide 
o finančné prostriedky z návratných zdrojov financovania, prostriedky z rezervného fondu, 
prostriedky z minulých rokov v rámci štátneho rozpočtu a rozpočtu EÚ. V rámci rekapitulácie 
rozpočtu k 31. 12. 2009 je evidentné, že bilancia príjmov a výdavkov je vyrovnaná. Následne 
vysvetlila grafické znázornenie upraveného rozpočtu pre rok 2009. Celkové príjmy boli 
plnené v podiele 50% z daňových príjmov, z toho daň z príjmov fyzických osôb 
predstavovala podiel 42% a daň z motorových vozidiel 8%.  Daňové a nedaňové príjmy tvoria 
spolu vlastné príjmy PSK v podiele 56%. Ostatné príjmy predstavujú granty a transfery, 
prostriedky zo štátneho rozpočtu, EÚ a ostatné granty a dary. Na str. 18 – 19 je uvedený vývoj 
plnenia daňových príjmov vrátane grafického znázornenia. V prílohe č. 7 sa nachádza 
v tabuľkovom prehľade vývoj plnenia daňových príjmov podľa jednotlivých mesiacov 
v porovnaní so schváleným ako aj upraveným rozpočtom roku 2009. V roku 2009 bolo 



 6 

problematické plnenie v oblasti dane z príjmov fyzických osôb, pričom PSK v priebehu 
sledovaného obdobia musel pristúpiť k dvom rozpočtovým úpravám. Celkovo došlo 
k zníženiu rozpočtu uvedenej dane o – 10 268 113 €. Plnenie príjmov podľa zdroja je členené  
v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách na vlastné príjmy v podiele 55,62% a tuzemské 
a zahraničné granty a transfery predstavovali podiel 0,10%, transfery z rozpočtu štátneho ako 
aj z rozpočtu EÚ predstavovali podiel 44,28%. Pred fiškálnou decentralizáciou vlastné príjmy 
PSK tvorili podiel iba niečo cez 5% z celkového rozpočtu príjmov. Pri plnení príjmov podľa 
druhu z celkového plnenia bežné príjmy predstavovali podiel 98% a 2% tvorili kapitálové 
príjmy. 98% bolo plnenie príjmov, 81% bol rozpočet bežných výdavkov. Kapitálové príjmy 
sa plnili v podiele 2% a rozpočet kapitálových výdavkov predstavoval viac ako 20%. 
Rozpočet výdavkov podľa funkčnej klasifikácie je evidovaný v objeme 173 953 747 €. 
Rozpočet bežných výdavkov a jeho členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie ako aj 
čerpanie  s uvedením zdrojov je spracované od str. 23 vrátane príslušných príloh č. 9 – 19. 
Prílohy sú uvedené vrátane právnických a fyzických osôb, ktorým boli poskytnuté dotácie  
v oblasti sociálneho zabezpečenia, dotácií z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 
15/2008, výsledkov hospodárenia rozpočtových a príspevkových organizácií, výsledkov 
hospodárenia za podnikateľskú činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a iných. Osobitne upriamila pozornosť prítomných na str. 
28 časť 2.1.2.3 Všeobecná pracovná oblasť, kde je krátky prehľad a analýza za europrojekty 
realizované PSK v roku 2009. Rozpočet kapitálových výdavkov, členenie podľa funkčnej 
a ekonomickej klasifikácie, ako aj čerpanie s uvedením zdrojov financovania je uvedené od 
str. 55 vrátane príloh č. 19 – 21. Textová časť je spracovaná podľa investičných akcií 
a v prílohovej časti sú uvedené prehľady čerpania návratných zdrojov financovania 
a rezervného fondu (príloha č. 22 – 23). Finančné operácie príjmové sú uvedené na str. 66,  
pričom objem finančných operácií je zapracovaný v časti výdavkovej v bežnom aj v 
kapitálovom rozpočte. Výdavky spolu sú uvedené prehľadne podľa oblasti financovania 
v prílohe č. 8. Percentuálny objem výdavkov odráža počet financovaných subjektov 
v jednotlivých oblastiach financovania s právnou subjektivitou, aj ich vnútorné zložky bez 
právnej subjektivity. Rozpočet kapitálových výdavkov podľa funkčnej klasifikácie bol 
dosiahnutý v objeme 33 042 041 €. V rámci rozpočtu kapitálových výdavkov sú uvedené 
nielen prostriedky bežného roka, ale aj prostriedky minulých rokov z rezervného fondu, 
zdroje zo štátneho rozpočtu a EÚ, ktoré je možné použiť v nasledujúcom roku a hlavne 
návratné zdroje financovania teda úverové prostriedky. Najvyšší podiel kapitálových 
výdavkov smeroval pre oddiel doprava 36%, nasledujú výdavky na financovanie 
europrojektov, sociálne zabezpečenie, kultúru, Úrad PSK a pre oddiel vzdelávanie. Za 
sledované obdobie PSK vykazuje záväzky v objeme 74 638 493 €. Záväzky podľa 
jednotlivých oblastí financovania za rok 2009 ku koncu sledovaného obdobia predstavujú 
74,6 mil. €, z toho 618 tis. € sú záväzky po lehote splatnosti, čo je zhruba 0,83%. V prílohovej 
časti sú uvedené záväzky v prílohe č. 35 – 37. Za sledované obdobie došlo k zmene stavu 
záväzkov v objeme + 4 878 124 €. Najvýraznejší podiel na záväzkoch je vykazovaný za Úrad 
PSK, nakoľko sú evidované dlhodobé bankové úvery v objeme 43 997 766 € a za SÚC PSK 
v objeme 15 293 405 €, čo predstavuje ostatné dlhodobé záväzky v rámci dodávateľsko-
odberateľských vzťahov s rozložením splátok. Záväzky po lehote splatnosti sú v porovnaní 
s uplynulým obdobím nižšie, za rok 2008 predstavovali podiel 1,78%.  Prehľad záväzkov od 
vzniku VÚC (rok 2002) po koniec sledovaného obdobia roku 2009 vyjadruje postupný 
prechod kompetencií a s nimi aj preberanie záväzkov. Výrazne sa na stave záväzkov 
podpísalo zdravotníctvo, ktoré PSK prevzal v rámci kompetencií v roku 2003 cez II. a III. 
kategórie v roku 2004 a opravy ciest II. a III. triedy v rámci dodávateľsko-odberateľských 
vzťahov s odkladom splatnosti. Pokles záväzkov je spôsobený vznikom neziskových 
organizácií v oblasti zdravotníctva v roku 2006 a postupným splácaním dlhodobých 
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záväzkov. Rok 2006 – 2008 predstavuje nárast záväzkov z titulu čerpania návratných zdrojov 
financovania, teda úverových zdrojov. PSK ku koncu sledovaného obdobia vykazuje majetok 
v hodnote 207 058 082 €. Grafické znázornenie podielu majetku predstavuje jednotlivé 
organizácie, majetok je prevedený do správy týchto organizácií. Popis majetku je uvedený na 
str. 70 a v prílohách materiálu. Najväčší podiel na správe majetku PSK vykazuje za oblasť 
vzdelávania a oblasť dopravy. Materiál obsahuje prehľad majetku od vzniku  VÚC po rok 
2009. Pohyby majetku kopírujú prechod kompetencií zo štátu na PSK v termínoch v zmysle 
platnej legislatívy, ako aj predaj a nadobúdanie majetku resp. vklad majetku do obchodných 
spoločností. Za sledované obdobie došlo k zvýšeniu stavu majetku PSK o 4 963 316 €. 
V prípade analýzy hodnotenia majetku eviduje PSK na účte nezaradených investícií ku koncu 
sledovaného obdobia nezaradené investície v objeme 5 418 006 €. Pohľadávky ku koncu 
sledovaného obdobia vykazuje PSK v objeme 3 239 380 €. Sú uvedené v členení podľa 
úsekov financovania v prílohách č. 32 – 34. Za sledované obdobie došlo k zmene stavu 
pohľadávok znížením o  416 856 €. Analýza pohľadávok podľa jednotlivých zložiek 
financovania je uvedená na str. 71, grafické znázornenie predstavuje percentuálne podiely. 
Nedaňové pohľadávky Úradu PSK sú v objeme 50 tis. € a v rámci europrojektov a 
kúpnopredajných zmlúv 445 tis. €. Najvyšší podiel pohľadávok v rámci rozpočtových 
organizácií eviduje PSK voči odberateľom IVSC Košice a Národnej diaľničnej spoločnosti za 
poskytovanie služieb SÚC PSK a následne refundácie týchto výdavkov, ktoré za rok 2009 
nastávajú v roku 2010. Za príspevkové organizácie je najvyšší podiel pohľadávok za oblasť 
zdravotníctva, ide o všetky pohľadávky po lehote splatnosti. Prehľad pohľadávok od vzniku 
PSK po koniec sledovaného obdobia za roky 2007 - 2009 je v grafickom znázornení a 
v členení v lehote splatnosti a po lehote splatnosti. Evidované pohľadávky za rok 2009 sú 
v objeme 3,24 mil. €, z toho 1,83 mil. € je po lehote splatnosti (56,5%-ný podiel). Oproti roku 
2008 došlo k poklesu pohľadávok po lehote splatnosti, pričom tento podiel predstavoval 
v roku 2008 až 61,56%. Textová časť a príloha č. 22 uvádza rozpis a čerpanie rezervného 
fondu podľa jednotlivých oblastí financovania. Nevyčerpané návratné zdroje financovania 
boli opätovne zavedené do používania v roku 2010 na rovnaký účel, na aký boli schválené 
v roku 2009. Výrazné nedočerpanie je evidované za oddiel 01 Výdavky verejnej správy t. j. 
Úrad PSK (pridelené finančné prostriedky na výkup pozemkov, skládku biologicky 
rozložiteľného odpadu a pod.) a za oddiel doprava, konkrétne SÚC PSK, kde nebol 
zrealizovaný nákup sypačov v hodnote 2 mil. € z titulu neúspešného verejného obstarávania. 
Rekapitulácia hospodárenia PSK za rok 2009: plnenie príjmov a čerpanie výdavkov, kde 
rozdiel predstavuje schodok hospodárenia vo výške – 14 997 230,49 €; finančné operácie 
v objeme 21 234 851,85 €, ktoré sa očisťujú o nevyčerpané zdroje minulých rokov pridelené 
zo štátneho rozpočtu a EÚ v objeme 1 680 156,87 €, možno ich použiť v nasledujúcom roku 
v súlade s legislatívou a odvod zo zúčtovania so štátnym rozpočtom za rok 2009 6 270,89 €. 
Týmto rozdielom vzniká zostatok finančných prostriedkov 4 550 693,60 €, ktoré budú 
predmetom prevodu do rezervného fondu. Zostatok rezervného fondu za rok 2009 je 
7 163 081,62 €. Prevod finančných prostriedkov z roku 2009 predstavuje objem 4 550 693, 60 
€. V roku 2010 bola realizovaná prvá úprava rozpočtu č. 1/PSK/2010 v objeme 5 304 891 €, 
išlo o nevyčerpané finančné prostriedky pridelené v roku 2009, avšak neboli vyčerpané 
a v daných investičných akciách sa pokračuje v roku 2010. Ďalej je tam uvedený  návrh 
úpravy rozpočtu č. 2/PSK/2010 v objeme 822 918 €, ktorá bude predmetom ďalšieho bodu 
rokovania. Zostatok v rezervnom fonde by teda  činil 5 586 tis. €. Toho času je nevyhnutné 
rezervovať disponibilný objem finančných prostriedkov na 5%-né kofinancovanie 
europrojektov v rámci kapitálových výdavkov, prípadné neoprávnené výdavky v rámci 
schváleného rozpočtu europrojektov, v súčasnom období sú evidované v objeme 4 312 tis. €. 
Sú to prostriedky, ktoré PSK vopred čerpá z úverových zdrojov a následne po zúčtovaní 
projektu je ich potrebné zúčtovať banke. Taktiež sú to finančné prostriedky ako rezerva na 
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riešenie výnimočných havarijných situácií na majetku PSK. Od roku 2002 vrátane roku 2005 
dosahoval PSK výsledok hospodárenia prebytkový. Od roku 2006 vykazuje schodok. 
Neznamená to však, že PSK nemá disponibilný objem finančných prostriedkov, lebo práve 
suma, ktorá sa prevádza od roku 2006 do rezervného fondu je zostatok finančných 
prostriedkov. Stratové hospodárenie vzniká zavedením zdrojov minulých období, teda 
z rezervného fondu, ako aj návratných zdrojov financovania, do obehu. Následne predstavila 
nový návrh uznesenia, ktorý poslanci PSK dostali pred zasadnutím. V bode A.1 je schodkové 
hospodárenie PSK za rok 2009 vo výške – 14 997 230,49 €. Rozpočet PSK ku koncu 
sledovaného obdobia predstavoval objem 149 119 867 €  príjmov a 173 953 747 € výdavkov. 
Schodok je v súlade s platnou legislatívou vyrovnávaný príjmovými finančnými operáciami, 
čím sa stáva zároveň vyrovnaným. Bod A.3 pojednáva o zostatku finančných prostriedkov za 
rok 2009 a jeho prevode v plnom rozsahu v prospech rezervného fondu. 
 

 
K bodu 4B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK 
k Záverečnému účtu PSK za rok 2009: Ing. Majda, hlavný kontrolór PSK,  
predkladá svoje stanovisko na základe ustanovenia § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.  
Stanovisko  hlavného kontrolóra PSK pozostáva z deviatich častí:  
1/ Náležitosti návrhu Záverečného účtu PSK a jeho súhrnná charakteristika.  
Návrh záverečného účtu bol Úradom PSK spracovaný v súlade s § 16 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predpokladom pre vypracovanie 
odborného stanoviska bol rozpočet PSK na rok 2009 a jeho 12 úprav, účtovné výkazy PSK 
k 31. 12. 2009, návrh Záverečného účtu PSK za rok 2009, správa nezávislého audítora 
INTERAUDIT Zvolen, s. r. o., k vykonanej účtovnej závierke za rok 2009 a výsledky 
následných finančných kontrol vykonaných ÚHK PSK v priebehu roka, ako aj poznatky 
z kontrolnej činnosti. ÚHK PSK vykonal 63 následných finančných kontrol so 460 
kontrolnými zisteniami v organizáciách zriadených PSK a na Úrade PSK. Konečné výsledky 
kontrol sú predmetom správy o kontrolnej činnosti predloženej Zastupiteľstvu PSK.  
2/ Rozpočet PSK a jeho úpravy.  
Rozpočet PSK bol schválený na 28. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 16. 12. 2008 
uznesením č. 441/2008 v celkovom objeme 150 303 758 €. V priebehu roka 2009 došlo k 12 
úpravám rozpočtu PSK. Príjmy PSK boli v roku 2009 rozpočtované vo výške 150 303 758 € 
a rozpočet výdavkov  vo výške 150 303 758 €. So skutočnosťou plnenia rozpočtu PSK 
oboznámila prítomných už Ing. Holíková, PhD. Dosiahnutý schodok je - 14 997 230,49 € 
a prevod zostatku finančných prostriedkov do rezervného fondu v objeme 4 550 693,60 €.  
3/ Majetok PSK. 
Majetok PSK po vykonaní ročnej účtovnej závierky k 31. 12. 2009 bol vykázaný v celkovom 
objeme 207 058 082 €, čo je o 4 963 316 € viac ako v roku 2008. Podľa kontrol vykonaných  
ÚHK PSK sa inventarizácia majetku, peňažných prostriedkov, hotovosti, pohľadávok 
a záväzkov, ako aj dokladová inventarizácia ostatných účtov vykonáva. 
4/ Pohľadávky PSK. 
PSK ku koncu sledovaného obdobia vykazuje pohľadávky v celkovom objeme 3 239 380 €, 
čo je o 416 856 € menej ako v roku 2008. 
5/ Záväzky PSK. 
PSK ku koncu sledovaného obdobia vykazuje záväzky v celkovom objeme 74 638 493 €. 
Porovnaním celkového stavu záväzkov so stavom na začiatku účtovného obdobia, t. j. k 1. 1. 
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2009, ktorých celková hodnota predstavovala 69 760 369 €, došlo k zmene stavu záväzkov 
zvýšením o 4 878 124 €. 
6/ Peňažné fondy. 
PSK mal v roku 2009 vytvorené dva mimorozpočtové peňažné fondy, a to rezervný fond 
a sociálny fond. Zostatok sociálneho fondu ku koncu sledovaného obdobia je v objeme 
12 667,13 €. Zostatok rezervného fondu bude po zúčtovaniach 5 585 966,22 €. 
7/ Prehľad o stave a vývoji dlhu PSK. 
Celkový dlh PSK s ostatnými dlhodobými záväzkami a návratnými zdrojmi financovania 
prijatými na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ bol k  31. 12. 
2009 vo výške 59 416 054,45 €. Celkový dlh PSK s pripočítaním ostatných dlhodobých 
záväzkov a návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie predfinancovania 
spoločných programov SR a EÚ vykazuje PSK z titulu monitorovania plnenia finančných 
dohovorov pre EIB v Luxemburgu, ktorá posudzuje finančné zaťaženie PSK pri čerpaní 
návratných zdrojov financovania a plnenia podmienok. V ostatných prípadoch, ako aj 
v prípade hodnotenia vývoja dlhu PSK pre účely záverečného účtu, sa vykazuje v súlade 
s platnou legislatívou SR celkový dlh PSK v objeme 40 424 550,22 €. 
8/ Výsledok hospodárenia PSK a zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. 
Výsledkom rozpočtového hospodárenia PSK za rok 2009 je schodok v objeme – 14 997 230, 
49 €, ktorý bol vykrytý finančnými operáciami a do rezervného fondu je potrebné odviesť 
finančné prostriedky v objeme 4 550 693,60 €. 
9/ Záver. 
PSK v roku 2009 zabezpečoval zákonom stanovený výkon samosprávnych funkcií, plnil 
základné povinnosti spojené so samostatným hospodárením a nakladaním s majetkom PSK, 
príjmami PSK, dotáciami zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ, zabezpečoval výkon 
a financovanie prenesených a originálnych kompetencií v zmysle platnej legislatívy. Rok 
2009 bol pre PSK tretím rokom čerpania návratných zdrojov financovania v zmysle úverovej 
zmluvy, pričom investičné akcie boli zrealizované v súlade so stanoveným harmonogramom. 
Celkový vývoj hospodárenia v roku 2009 sa niesol v znamení úspor. Účtovná závierka PSK 
za rok 2009 bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení a zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy v znení neskorších predpisov. Bola overená a schválená audítorom 
INETRAUDIT Zvolen, s. r. o. V súlade so správou nezávislého audítora zo dňa 15. 3. 2009 
poskytuje pravdivý a objektívny pohľad na finančnú situáciu PSK k 31. 12. 2009, na výsledky 
jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k danému dátumu v súlade so zákonom 
o účtovníctve. Návrh Záverečného účtu PSK za rok 2009 je spracovaný v súlade s § 16 
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom 
znení a obsahuje všetky potrebné náležitosti. Bol zverejnený 15 dní pred jeho schválením 
v súlade s § 9 ods. 4 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení. Na 
základe uvedeného a v zmysle § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení odporúča Zastupiteľstvu PSK uzatvoriť 
prerokovanie návrhu Záverečného účtu PSK za rok 2009 výrokom „súhlas s celoročným 
hospodárením bez výhrad“. 
 
Diskusia k bodom 4A, 4B: 
Poslanec Gaľa požiadal Ing. Holíkovú o zaslanie grafickej časti jej prezentácie poslancom 
PSK v mailovej alebo tlačenej forme, lebo vhodne dopĺňa tabuľkové časti Záverečného účtu 
PSK. Poslanec P. Molčan oboznámil prítomných so stanoviskom komisie finančnej, ktorá 
prerokovala bežný rozpočet a kapitálový rozpočet PSK za rok 2009 a odporúča Zastupiteľstvu 
PSK schváliť Záverečný účet PSK za rok 2009. Z pozície poslanca PSK pripomenul, že 
rozpočet bol schodkový vo výške 24 mil. €, ale zároveň bol pokrytý príjmovými finančnými 
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operáciami v uvedenej výške. Finančné prostriedky kapitálového rozpočtu boli použité na 
výdaje pre schválené kapitálové výdavky v roku 2009. Poslanci aj obyvatelia PSK očakávajú, 
že rozpočty PSK umožnia „zjemniť“ regionálne disproporcionálne rozdiely. V prípade PSK je 
podiel kapitálových výdajov z celkového rozpočtu 19%, kým priemer v SR 15%. Slovenský 
priemer vo výške investícií na jedného obyvateľa je na úrovni 34 – 34,4 € a v PSK viac ako 
41 €. Výpad príjmov vo výške 10 mil. € by PSK určite pomohol a väčšia časť objemu by bola 
presunutá na kapitálové výdaje, teda na ďalšie investície, a to rekonštrukciu zariadení PSK 
a rozvojových programov. Osobne si myslí, že pre odstránenie regionálnych disproporcií by 
sa mali v budúcnosti hľadať možnosti podpory spoločných rozvojových programov najmä 
s miestnou samosprávou. Vážnym problémom je súčasné obdobie komplikované finančnou 
krízou a modernizačný dlh na zariadeniach PSK. Podľa súčasného vývoja príjmu dane, najmä 
dane z príjmu fyzických osôb, má PSK výpad 6 200 tis. €, po očistení úpravami rozpočtu PSK 
zostáva v tomto roku výška 5,6 mil. €. Komisia finančná prijala uznesenie, ktorým ukladá 
Úradu PSK informovať o prijatých opatreniach v jednotlivých oblastiach na zvládnutie tejto 
situácie. Použitie rezervného fondu bude možné jedine na krytie výpadkov tejto dane, 
kofinancovanie projektov a snáď na havarijné prípady.  Požiadal poslancov PSK o podporu 
tohto materiálu. Poslanec Kahanec ocenil konštatovanie predkladateľky materiálu, že PSK 
nevytvoril schodkový bežný rozpočet a potom mohol využiť dosiahnutú úsporu na vykrytie 
kapitálových výdavkov. Ale už celkové kapitálové výdavky nie sú jednoznačné. Zaujala ho 
kapitola o prehľade a stave vývoja dlhu PSK v bode 4.6. Uvádza sa v nej, že bankové úvery 
a výpomoci činia zhruba 44 mil. €, v tom sú zahrnuté návratné zdroje financovania.  
V záverečnom účte aj v stanovisku hlavného kontrolóra PSK sa nachádzajú kapitoly s názvom 
Prehľad o stave a vývoji dlhu PSK, ale uvádzajú len stav dlhu, samotný vývoj chýba. Bolo by 
vhodné, aby minimálne v grafickej forme alebo v  tabuľke bol prezentovaný vývoj dlhu za 
uplynulé obdobie. Ing. Holíková, PhD., za pozitívne označila zníženie úrokovej miery 
Európskou centrálnou bankou, čo sa prejavilo na zdrojoch financovania z EIB a Dexie a napr. 
splácanie istiny až do roku 2013, s ktorým osobne celkom nesúhlasí. V momentálnej situácii 
recesie je to výhoda, ale PSK odložené splácanie dohodlo dávno pred krízou a myslí si, že to 
bude problémové pre tých, ktorí prídu do obdobia splácania úverov už o tri roky. 
Nespochybňuje, že PSK je v uspokojivom stave, lebo je to monitorované EIB, ale aj tak by 
mal byť skonštatovaný stav, teda zhodnotenie napr. úverového zaťaženia v porovnaní 
s limitami resp. ďalšími parametrami súvisiacimi s úverovou zadlženosťou PSK. Znova 
požiadal predkladateľov týchto materiálov, aby minimálne v jednom bol uvedený vývoj 
dlhového zaťaženia PSK. V stanovisku hlavného kontrolóra PSK nič zaujímavé nenašiel. 
Upozorňovalo sa v ňom na zvýšenie celkového dlhu kvôli monitorovaniu EIB, čiže sa k nemu 
pripočítali ďalšie dlhodobé záväzky a návratné zdroje. V stanovisku mu chýba vývoj 
a konkrétne vyhodnotenie súčasného aktuálneho stavu. Keď to má EIB, malo by to byť 
prezentované aj Zastupiteľstvu PSK. Poslanec Tarcala uviedol, že rok, ktorý bol začiatkom 
ekonomickej hospodárskej finančnej krízy, sa naplno prejavil aj v rozpočte PSK výpadkom 
príjmov. Tie sa prehĺbili po rozhodnutí vlády o zvýšení odpočítateľnej položky daní, ktorá 
síce kompenzovala výpadok príjmov, ale len pre obce a nie pre samosprávne kraje, preto bolo 
pre PSK náročnejšie udržať rozpočet vo vyrovnanom stave. Za pozitívne osobne hodnotí 
úroveň služieb, ktorú sa podarilo udržať vo všetkých oblastiach PSK. Za veľmi dôležité 
považuje zabezpečenie prebytku bežného rozpočtu a zabezpečenie kapitálového rozpočtu 
predovšetkým zo zdrojov EIB, štrukturálnych fondov a rezervného fondu. Pozitívom je aj 
plusová bilancia príjmov a výdavkov v objeme viac ako 4 mil. € a je to zdroj rezervného 
fondu pre riešenie problémov z hľadiska vývoja príjmov v roku 2010. Podarilo sa naplno 
rozbehnúť financovanie projektov ROP a zabezpečiť spolufinancovanie. PSK zabezpečil 
neštátne sociálne a školské zariadenia a dosiahol spomínaný prebytok. Za negatívne v roku 
2009 považuje to, že sa nepodarilo prijať opatrenia, ktoré by určitým spôsobom PSK pomohli 
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lepšie zvládnuť rok 2010, ktorý bude z hľadiska príjmov ešte náročnejší. Už prvé mesiace 
roka 2010 ukazujú, že bude veľmi náročné zabezpečiť vyrovnanosť rozpočtu aj v tomto roku. 
Zastupiteľstvo PSK v roku 2009 možno aj preto, že bol rokom volebným, neurobilo žiadne 
výrazné štrukturálne zmeny v oblasti výdavkov pre zníženie náročnosti výdavkovej časti 
rozpočtu, čím by sa uľahčil štart do roku 2010. To zastupiteľstvo určite neminie v tomto roku 
tak, aby bolo zabezpečené vyrovnané hospodárenie a plnenie všetkých povinností a služieb 
PSK. V závere poďakoval Ing. Holíkovej, PhD., za perfektné a prehľadné spracovanie 
predloženého materiálu a osobne odporučil Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh uznesenia 
v predloženom znení. Aj poslanec Vokál vyslovil poďakovanie predkladateľke materiálu za 
prípravu predloženého materiálu, ktorý dáva relatívne objektívny pohľad na hospodárenie 
PSK. Návrh Záverečného účtu PSK za rok 2009 spolu s doplnenou prezentáciou poukázal na 
trendy, ktoré je potrebné vidieť. Pripomenul, že v minulom roku zastupiteľstvo už 7. apríla 
reagovalo na vývoj daní prvou úpravou rozpočtu a začalo určitým spôsobom s obmedzovaním 
určitých výdavkov PSK. Aby Zastupiteľstvo PSK mohlo o rok pokojne schvaľovať záverečný 
účet, musí sa touto otázkou veľmi intenzívne zaoberať. Zo stanoviska hlavného kontrolóra 
PSK, konkrétne z prehľadu o stave a vývoji dlhu PSK (str. 9) vyplýva, že PSK dosahuje už 
strop čerpania zdrojov financovania a ďalšie zdroje už nemá. Predložený návrh záverečného 
účtu je možné prijať bez výhrad, je dobre spracovaný, ale je potrebné už v tejto chvíli robiť 
potrebné opatrenia, lebo príjmy majú klesajúcu tendenciu. Poslanec Gašpár pozorne počúval 
Ing. Holíkovú, PhD., a v danom bode 4A je v podstate zakomponovaný aj nasledujúci bod 
rokovania č. 5 – Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2010. Z toho mu logicky vyplýva, že rokovanie k 
bodu 4A by malo byť prerušené a najprv by sa mal schváliť bod č. 5. Predseda PSK Chudík 
upozornil poslanca Gašpára, že svoj návrh mal predložiť pri schvaľovaní programu rokovania. 
Podľa neho je logické, že najprv sa schváli Záverečný účet PSK za rok 2009 a potom druhá 
úprava rozpočtu PSK pre rok 2010. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 4A: 
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 nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona 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   schodok rozpočtu PSK za rok 2009 v súlade s § 16 ods. 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov vo výške  - 14 997 230,49 €. Schodok rozpočtu je krytý 
zostatkami minulých rokov a návratnými zdrojmi financovania.  

A.2 Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2009 v plnom rozsahu 
v rozpočtovaných príjmoch celkom 149 119 867 € a výdavkoch celkom  173 953 747 € 
v členení na:  
Bežný rozpočet          
Bežné príjmy               145 455 141 €  
Bežné výdavky               140 911 706 €  
Kapitálový rozpočet            
Kapitálové príjmy                  3 664 726 € 
Kapitálové výdavky                33 042 041 € 
Finančné operácie príjmové               24 833 880 € 
Finančné operácie výdavkové                               0 € 
V súlade s § 16 ods. 9 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
výrokom: 

„Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2009 bez výhrad“. 
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A.3   prevod zostatku finančných    prostriedkov   za  rok 2009 v objeme 4 550 693,60 €   v súlade  s 
§ 15 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do rezervného fondu 
PSK.        

Hlasovanie:       za: 49   proti: 0             zdržali sa: 3 
Návrh na uznesenie bol schválený. 

           
Návrh na uznesenie k bodu 4B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e   n a   v e d o m i e  
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2009. 
Hlasovanie:       za: 51   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2010 Prešovského 
samosprávneho kraja  pre rok 2010: Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., 
vedúcej odboru financií Úradu PSK, od posledného zasadnutia zastupiteľstva prebehli 
a boli zrealizované dve rozpočtové úpravy. Prvá bola v kompetencii predsedu PSK v súlade 
s uznesením Zastupiteľstva PSK č. 591/2009 pod bodom B.1, na základe ktorého bol 
oprávnený realizovať úpravu rozpočtu PSK o objem návratných zdrojov financovania 
prijatých za účelom úhrady kapitálových výdavkov v rámci celého obdobia implementácie 
europrojektov, vychádzajúcej z príjmových finančných operácií predstavujúcich návratné 
zdroje financovania poskytnuté Dexia bankou Slovensko, a. s., na predfinancovanie projektov 
zo štrukturálnych fondov EÚ a kapitálových výdavkov určených na predfinancovanie 
projektov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL– SR 2007 – 2013 v celkovom 
objeme 391 791 €. Druhá úprava rozpočtu bola realizovaná v súlade s § 14 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení. Išlo 
o poskytnuté finančné prostriedky účelovo určené zo štátneho rozpočtu, EÚ a prostriedky zo 
zahraničia poskytnuté na konkrétny účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov, 
u ktorých darca určil účel použitia finančných prostriedkov. V rámci tejto úpravy došlo 
k zmene bežného rozpočtu navýšením o + 569 087 € v príjmovej a výdavkovej 
časti. Kapitálový rozpočet sa upravil o + 52 290 €. To sú východiskové body pre úpravu 
rozpočtu, ktorá je predmetom dnešného predkladaného materiálu. Na str. 6 je podrobne 
uvedené, čoho sa predmetná úprava dotýka. V časti A je bežný rozpočet. Z bežných výdavkov 
sa realizuje presun do kapitálových výdavkov, ktorý nemá vplyv na zmenu celkovej výšky 
rozpočtu. Pod bodom B je uvedený kapitálový rozpočet. Kapitálové príjmy zostávajú bez 
zmeny. V bode B2. sú kapitálové výdavky, kde sa navrhuje pre oddiel 01.1.1.7 Vyššie 
územné celky zvýšenie rozpočtu kapitálových výdavkov o + 580 135 € na celkový objem 
2 342 712 €. V prvom prípade ide o rekonštrukciu strechy budovy PSK. Finančné prostriedky 
na rekonštrukciu strechy v havarijnom stave boli pridelené už v roku 2009, avšak došlo 
k dvom korekciám rozpočtu a z titulu neplnenia daňových príjmov bola táto investičná akcia 
pozastavená. Použili sa len prostriedky na prípravu projektovej dokumentácie. V danom 
prípade je navrhovaný presun z rezervného fondu v prospech Úradu PSK na odstránenie 
havarijného stavu strechy v objeme 555 895 € na realizáciu rekonštrukcie vrátane stavebného 
dozoru. Ďalšie zdroje v objeme 24 240 € predstavujú spolufinancovanie projektu, na ktorý 
boli rozhodnutím vlády SR pridelené finančné prostriedky pre Gymnázium T. Vansovej 
v Starej Ľubovni. Na str. 7 v oddiele 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť je navrhovaný presun 
finančných prostriedkov z rezervného fondu v objeme 232 054 €. Sú to finančné prostriedky 
nevyhnutné na implementáciu europrojektov, ide o poskytnutie prostriedkov na prípravnú 
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projektovú dokumentáciu nevyhnutnú pri podaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok, 
ako aj čiastočné predfinancovanie niektorých projektov, ktoré nie sú financované v rámci 
úverových zdrojov z Dexie. Za oblasť 04.5 Cestná doprava je realizovaná úprava rozpočtu 
kapitálových výdavkov, ktorá sa dotýka iba majetkovoprávneho vysporiadania. Na 3. 
zasadnutí Zastupiteľstva PSK došlo k schváleniu výkupu pozemkov na realizáciu  
investičných akcií SÚC PSK, takže tieto úpravy sú už len výsledkom schválených uznesení. 
Za oddiel 10 Sociálne zabezpečenie je realizovaný spomínaný presun z bežných výdavkov do 
kapitálových výdavkov. Pod bodom C sa nachádzajú príjmové finančné operácie, ktoré 
predstavujú prevod finančných prostriedkov a zavedenie do používania z rezervného fondu 
celkove v objeme 822 918 €. V časti D je premietnutá navrhovaná úprava č. 2/PSK/2010 
v programovom rozpočte PSK pre rok 2010. Všetky tieto náležitosti  sa nachádzajú v návrhu 
na uznesenie, kde je v bode B navrhnuté dôležité ustanovenie, ktorým zastupiteľstvo 
splnomocňuje predsedu PSK realizovať priebežnú úpravu kapitálového rozpočtu zo zdrojov 
rezervného fondu iba za účelom realizácie jednorázových mimoriadnych splátok úveru pre 
Dexia banku Slovensko, a. s., po zúčtovaní europrojektov riadiacim orgánom. Na základe 
úverovej zmluvy prebieha PSK celkové predfinancovanie investičných europrojektov 
z úverových zdrojov. Pri zúčtovaní europrojektu s riadiacim orgánom je potrebné v určitom 
stanovenom časovom limite jednorázovo splatiť 5%-né kofinancovanie a prípadné neuznané 
výdavky riadiacim orgánom. Preto je v návrhu na uznesenie splnomocnenie pre predsedu PSK 
výlučne za týmto účelom, o ktorom bude zastupiteľstvo priebežne informované. Tieto 
jednorázové splátky úveru sa nedajú realizovať iným spôsobom, lebo zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK prebieha minimálne raz za dva mesiace. 
Diskusia:  
Poslanec P. Molčan uviedol, že komisia finančná prerokovala návrh úpravy rozpočtu PSK č. 
2/PSK/2010 a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na uznesenie v predloženom 
znení. Dôvody uviedla a podrobne rozobrala predkladateľka materiálu. Poslanec Vokál 
súhlasí s bodom B uznesenia, lebo pri schvaľovaní projektov Zastupiteľstvo PSK zároveň 
schvaľuje aj ich 5%-né spolufinancovanie. Nevie však, či v čase malých daňových príjmov, 
nie je príliš odvážne vyčleniť sumu 555 895 € na kompletnú rekonštrukciu strechy, keď na 
dvoch predošlých zasadnutiach sa nenašlo 250 – 260 tis. € na spravodlivé financovanie škôl. 
Bolo by dobré prehodnotiť návrh na rekonštrukciu strechy, dnes ho neschvaľovať, nájsť 
riešenie s podstatne lacnejšou opravou a využiť finančné prostriedky na naplnenie VZN PSK 
č. 18/2010. Z tohto dôvodu predložil pozmeňovací návrh v znení: Zastupiteľstvo PSK žiada 
stiahnuť z návrhu úpravy rozpočtu č. 2/PSK/2010 z oddielu 01.1.1.7 Vyššie územné celky 
rekonštrukciu strechy na budove PSK vo výške 555 895 €. Predseda PSK Chudík upozornil 
na to, že nie je potrebné spájať finančné prostriedky z rezervného fondu s finančnými 
prostriedkami, ktoré by mali ísť ako originálna kompetencia vo vzťahu k základným 
umeleckým školám, jazykovým školám a školským zariadeniam v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK, cirkvi a súkromných zriaďovateľov v objeme 260 tis. €. Z rezervného fondu je ťažké 
vôbec dať tieto finančné prostriedky. Preto požiadal prítomných zástupcov médií, aby v tlači 
zbytočne nezverejňovali mylné informácie, keď tejto veci vôbec nerozumejú. Tento spôsob je 
síce možný, ale musí sa riešiť s EIB. Poslanec Kubík sa zaujímal o stupeň prípravy stavby 
viacúčelového ihriska Gymnázia v Starej Ľubovni a  čerpanie rezervného fondu resp. 
kapitálových výdavkov v súvislosti s tým, že v priebehu minulého roka boli úpravami 
rozpočtu PSK zastavené mnohé investície. Ich nedokončením PSK odchádza od cieľového 
stavu a v konečnom dôsledku zabrzdenie akejkoľvek investičnej aktivity znamená jej 
predraženie. Preto kladie otázku, či sa zastupiteľstvo vráti komplexne k prehodnoteniu týchto 
odložených aktivít, alebo prídu nové aktivity. Poslanec Baran chcel vedieť, či v položke na 
kapitálové výdavky 232 054 € sú zahrnuté finančné prostriedky na projektovú dokumentáciu 
pre Kežmarské múzeum, ktoré je zaradené do druhej fázy financovania z fondov EÚ 
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a projektová dokumentácia je spracovaná, ale zatiaľ nevyfinancovaná. Ing. Holíková, PhD., 
odpovedala, že v tejto finančnej čiastke sú projektové zámery schválené na minulom 
zasadnutí zastupiteľstva. Ide o prostriedky na projektové dokumentácie. Ak je schválený 
zámer uchádzať sa o finančné prostriedky z eurofondov v zastupiteľstve, následne 
automaticky podľa kompetencie predsedu sú prideľované prostriedky na projektovú 
dokumentáciu. Ak projektový zámer ešte nebol prerokovaný zastupiteľstvom, tak nemôžu byť 
ani pridelené finančné prostriedky, ale je tu postačujúca rezerva na vykrytie. Postup bol 
dohodnutý v minulom roku s tým, že vždy pri investičných akciách musí byť vopred 
schválený zámer uchádzať sa o návratné zdroje financovania v zastupiteľstve. Následne na to 
je urýchlenie procesu, kde v oddiele 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť sú práve vyčlenené 
tieto finančné prostriedky na prípravnú projektovú dokumentáciu. Poslankyňa Sirková 
upozornila na zákon NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 
samosprávy, ktorý presne určuje použitie rezervného fondu resp. rozdelenie do peňažných 
fondov na havarijné stavy alebo živelné pohromy, kapitálové investície, ale na nič iné. Bolo 
by dobré dnes zastupiteľstvu prezentovať zábery havarijného stavu strechy budovy PSK a jej 
zatekania, ktoré boli predložené členom komisie finančnej. Strecha je skutočne v havarijnom 
stave, čím sa poškodzuje majetok PSK. Predseda PSK Chudík k návrhu poslanca Vokála 
dodal, že suma na opravu strechy vyzerá možno odvážne, ale budova PSK bola daná do 
užívania v roku 1954. Úrad PSK ako posledný úrad z ôsmich samosprávnych krajov získal 
vlastnú budovu, pričom už všetky samosprávne kraje investovali veľké čiastky do budovy 
svojich úradov. PSK doteraz neinvestoval takmer nijaké finančné prostriedky. Ak niekto má 
gazdovať, tak v prvom rade s opravenou strechou nad hlavou. Zastupiteľstvom boli schválené 
zmluvy nájomcov sídliacich v prenajatých priestoroch tejto budovy, ktorí platia nájom 
a žiadajú opravu strechy. Následne požiadal o prezentáciu záberov šiesteho poschodia Úradu 
PSK v čase dažďa. Poslanec Vokál nemá problém s opravou strechy, ale je potrebné zvážiť aj 
iné lacnejšie alternatívy riešenia zatekajúcej strechy. Poslanec Cocuľa reagoval na poslanca 
Vokála tým, že niekedy je potrebné zvažovať, ale niekedy je potrebné spraviť radikálny rez. 
Každý dobrý gazda sa má starať o strechu nad hlavou. Osobne si nemyslí, že 15 mil. Sk 
zruinuje PSK tak, aby nemohol opraviť strechu Úradu PSK, aby nedošlo k ďalším následným 
škodám. Zdá sa mu, že v Prešove niekedy netreba nič, lebo stále sú nejaké pochybnosti napr. 
pri IPC alebo nákupe pozemku pre priemyselný park. Predseda PSK Chudík netvrdí, že 
neexistujú aj iné možnosti. Pripomenul opravu strechy Múzea A. Warhola v Medzilaborciach 
na trikrát, ktorá stála PSK 1,5 mil. Sk. Nakoniec musela byť opravená celá strecha za 8 mil. 
Sk. Je teda potrebné zvážiť čiastkovú opravu strechy lacnejšie, alebo potom opraviť celú 
strechu drahšie. Súhlasí s tým, že oprava strechy vyvoláva pochybnosti, ale existujúce 
argumenty by mali viesť k schváleniu jej rekonštrukcie s ohľadom na ďalší vývoj. Poslanec 
Benko pripomenul prítomným, že finančné prostriedky na investičnú akciu opravy strechy 
Úradu PSK pridelilo zastupiteľstvo ešte v roku 2009, teda bola schválená aj poslancami PSK, 
ktorí ju teraz kritizujú. Z prezentovaných záberov je zrejmé, že oprava strechy je nevyhnutná. 
V súčasnej dobe je budova Úradu PSK v havarijnom stave s nevyhnutnou rekonštrukciou 
strechy, čím sa poškodzuje hnuteľný aj nehnuteľný majetok PSK, preto je potrebné schválenie 
finančných prostriedkov na opravu strechy. Poslankyňa Čížiková chcela vedieť, či majú 
poslanci PSK záruku, že oprava strechy Úradu PSK sa nenavýši tak ako na Múzeu A. 
Warhola v Medzilaborciach. Poslanec Cocuľa to vie mimoriadne dobre, keďže opravu strechy 
realizovala firma jeho brata a teraz sa zastáva tejto investičnej akcie. Je niekde záruka, že sa 
cena nenavýši v priebehu tejto investičnej akcie? Predseda PSK Chudík upozornil 
poslankyňu Čížikovú, že keď nie je úplne informovaná, nemá hovoriť polopravdy. Poslanec 
Vokál znova zopakoval, či suma 555 895 € je jedinou možnou cestou opravy strechy. 
Schválenie danej sumy v roku 2009 prebehlo ešte za iného vývoja príjmu finančných 
prostriedkov, pričom nespochybňuje samotnú nevyhnutnú opravu strechy. Chce vedieť aj iné 
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alternatívy riešenia. Poslankyňa Čížiková nehovorí dezinformácie, lebo poslanec Cocuľa 
priamo na zasadnutí komisie kultúry v Medzilaborciach konkrétne vysvetlil opravu strechy 
múzea. Predseda PSK Chudík dodal, že investičná akcia Múzea A. Warhola nebola 
v podstate navýšená vôbec, len o DPH z dôvodu nižšej žiadosti, v ktorej nebolo uvedené číslo 
s DPH. Túto investičnú akciu nerealizovala firma brata poslanca Cocuľu. Keďže nikto 
z poslancov PSK sa ďalej nehlásil do diskusie, predseda PSK Chudík uzavrel diskusiu 
s upozornením poslanca Kubíka, že sa má včas hlásiť do diskusie. 
Pozmeňovací návrh poslanca Vokála: 
Zastupiteľstvo PSK žiada stiahnuť z návrhu úpravy rozpočtu č. 2/PSK/2010 z oddielu 
01.1.1.7 Vyššie územné celky rekonštrukciu strechy na budove PSK vo výške 555 895 €. 
Hlasovanie:       za: 23   proti: 25             zdržalo sa: 6 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
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 Úpravu bežného rozpočtu č. 2/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto: 

Bežné príjmy                              0 €           na        140 130 368  €  
Bežné výdavky  znížiť  o              -      20 700 €           na        140 794 099  € 
v tom: 

10 Sociálne zabezpečenie 
Bežné výdavky (zdroj 41)        - 20 700 € 

A.2  Úpravu kapitálového rozpočtu č. 2/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto: 
Kapitálové príjmy                             0 €          na                722 290 €  
Kapitálové výdavky zvýšiť  o +            843 618 €           na             8 258 316 € 

 v tom:  
01.1.1.7   Vyššie územné celky 

 Kapitálové výdavky (rezervný fond)                + 580 135 €
 04.1.2    Všeobecná pracovná oblasť 

Kapitálové výdavky (rezervný fond)               +  232 054 € 
 Cestná doprava 

  Kapitálové výdavky (rezervný fond)               +    10 729 € 

10 Sociálne zabezpečenie 
Kapitálové výdavky (zdroj 41)                +    20 700 € 

A.3. Finančné operácie   
 Príjmové finančné operácie zvýšiť o +    822 918  €           na                 8 199 757 € 
A.4. Rozpis kapitálových výdavkov  

01.1.1.7 Vyššie územné celky 
Rekonštrukcia strechy na budove PSK  - rezervný fond       +  555 895 € 
Výstavba viacúčelového ihriska pre Gymnázium T. Vansovej v Starej Ľubovni – 
spolufinancovanie  - rezervný fond        +    24 240 € 
04.5     Cestná doprava 
Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Kalinov (uzn.č.30/2010 bod B.2)  -    rezervný fond
            +   1 € 
Kúpa nehnuteľného majetku v k.ú. Dlhé Klčovo  (uzn.č.30/2010 bod B.2) -    rezervný fond
           +   1 € 
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov - „Kruhová križovatka III/5343 a 5344 Dolný 
Smokovec“ -    rezervný fond         +   10 727 € 
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10 Sociálne zabezpečenie 
DSS Volgogradská Prešov – Termostatizácia a regulácia tepelného hospodárstva (zdroj 41) 
               + 20 700 € 

B.      s p l n o m o c ň u j e   
 predsedu PSK realizovať priebežnú úpravu kapitálového rozpočtu zo zdrojov rezervného 

fondu za účelom realizácie jednorázových mimoriadnych splátok úveru pre Dexia banku 
Slovensko, a. s., po zúčtovaní europrojektov riadiacim orgánom. 

Hlasovanie:       za: 31   proti: 0             zdržalo sa: 23 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre 
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Podľa 
slov Ing. Holíkovej, PhD., vedúcej odboru financií Úradu PSK, ide o stručný materiál 
vychádzajúci z rozpisu schváleného rozpočtu pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK. Rozpočet PSK pre rok 2010 bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 585/2009. 
V zmysle citovaného uznesenia a v súlade s platnými Zásadami rozpočtového procesu PSK 
predkladá tento rozpis v členení podľa jednotlivých subjektov s právnou subjektivitou. 
Organizácie, po rozpise rozpočtu realizovaného zo strany PSK v hlavnej kategórii 600 Bežné 
výdavky, sú povinné spätnú väzbu zaslať Úradu PSK, teda ako si rozpísali tieto finančné 
prostriedky do úrovne kategórie, to znamená koľko finančných prostriedkov si vyčlenili pre 
oblasť miezd, odvodov, tovarov a služieb, bežných transferov. V súlade s bodom 3, časťou 3 
Zásad rozpočtového procesu PSK predkladá informáciu o rozpise jednotlivých organizácií 
uvedeného nielen podľa zdrojov 41, ktoré sú príjmami PSK, ale aj podľa zdrojov 111. Sú to 
finančné prostriedky na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu ako aj zdrojov 46, ktoré 
si plnia rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a v rámci výdavkov sa 
s nimi tiež počíta. 
Diskusia:  
Poslanec Kužma zistil pri porovnaní schváleného rozpočtu s rozpisom, že časť zdrojov nie je 
rozpísaná. Spýtal sa predsedu PSK, ako plánuje naložiť s nerozpísanou čiastkou. Poslanec 
Vokál poznamenal, že materiál podrobne rozpisuje použitie finančných prostriedkov, ale 
chýba mu v ňom systém ich rozdelenia, napr. navyšujú sa podľa inflácie, alebo sa delia podľa 
úrovne minulého roka. Z roka na rok je ten istý rozpočet, zlé trendy sa opakujú, možno to nie 
je dobrý postup hlavne v súčasnom období krízy. Je potrebné nájsť v tomto alebo v budúcom 
roku iný spôsob rozpisu podľa určitých kritérií a činností. Napr. knižnice dostali finančné 
prostriedky rovnaké ako v minulom roku a nie podľa počtu kníh alebo počtu výpožičiek. 
Prenesený výkon štátnej správy v sume 56 mil. € je obrovská suma. Je zrelý čas na vyriešenie 
školstva, pretože trendy týkajúce sa počtu detí sú klesajúce. Apeloval na zavedenie väčšieho 
systému pri rozdeľovaní finančných prostriedkov. Poslanec Baran sa opýtal na  rozdiel 
v mzdách a odvodoch medzi Tatranskou galériou v Poprade a Šarišskou galériou v Prešove, 
kde je skoro dvojnásobný rozdiel, hoci počet zamestnancov je temer rovnaký. Na tento stav 
upozornil už pri prerozdeľovaní financií v minulom roku v komisii finančnej a v komisii 
kultúry. Ing. Holíková, PhD., môže túto otázku zodpovedať po skončení zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK. Predseda PSK Chudík odpovie na otázku poslanca Kužmu v bode 
Interpelácie poslancov. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 3, časť 3 Zásad 
rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších zmien 
a zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl 
a školských zariadení v znení neskorších predpisov         b e r i e    n a    v e d o m i e 
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rozpis schváleného rozpočtu pre rok 2010 do úrovne kategórií za organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Hlasovanie:       za: 28   proti: 0             zdržalo sa: 11 
Návrh na uznesenie bol schválený. 

 
 

K bodu 7 – Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich 
odpísanie: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK uviedla, že 
materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, v komisii pre správu majetku a v krajskej 
škodovej komisii. Obsahuje popis troch nevymožiteľných pohľadávok. V prípade J. Pajonka 
je celá informácia a spôsob postupu pri vymáhaní pohľadávky, pričom súdny exekútor 
konštatoval, že povinný je nemajetný a predmetná pohľadávka je nevymožiteľná na základe 
uvedených podkladov.  V prípade M. Janigu ide o zomrelého nájomcu, ktorý nemal 
príbuzných, preto je pohľadávka nevymožiteľná. V prípade Strednej priemyselnej školy 
stavebnej v Prešove ide o dlhodobú pohľadávku evidovanú od roku 2001 – 2002. Úrad PSK 
sa ňou zaoberal už v roku 2008 aj 2009. Škola by musela v prípade podania žaloby zaplatiť 
súdny poplatok a po analýze všetkých podkladov by v tomto prípade neboli hospodárne 
a efektívne vynakladané prostriedky. Zo strany dlžníka bola vznesená námietka premlčania 
a nie je predpoklad kladného výsledku pri vymáhaní danej pohľadávky. Predložený návrh bol 
prerokovaný v súlade so Zásadami o hospodárení a nakladaní s majetkom PSK, preto 
navrhuje zastupiteľstvu schváliť návrh na uznesenie v predloženom znení. 
Diskusia:  
Poslanec Kubík v diskusii k bodu 5 nedostal odpoveď na konkrétnu otázku ani od predsedu 
PSK, ani od Ing. Holíkovej, PhD. Poslanec má právo dostať na konkrétnu otázku odpoveď. 
Pokračoval v diskusii k bodu 7. Pri finančných objemoch daných nevymožiteľných 
pohľadávok, o ktoré PSK príde, ide o trestný čin podvodu. Ak PSK ukončí tieto pohľadávky 
spôsobom, že nič iné sa nedá robiť, povzbudí ďalšie subjekty s takýmito úmyslami. Výkonný 
aparát Úradu PSK by sa mal zapodievať týmito otázkami v bode č. 1 a v bode č. 3 ako 
s trestným činom podvodu. Predseda PSK Chudík dodal, že v tomto prípade by sa musela 
prijať v rámci legislatívy a trestného práva aj trestná zodpovednosť pre firmy. Ak firma 
zanikla, PSK už nemá od koho vymáhať vzniknuté pohľadávky. Preto je predložený tento 
návrh, aby sa v rámci účtovníctva tieto nevymožiteľné pohľadávky neevidovali. Poslanec 
Kubík vníma tento problém ako dve roviny, a to z pohľadu účtovnej závierky a z pohľadu 
trestného činu, lebo prvý aj tretí subjekt zrejme fyzicky existuje. Predseda PSK Chudík 
pripomenul, že v druhom prípade ide o zomrelého, ktorý nemal príbuzných. V prvom prípade 
došlo k výmazu daného subjektu z registra poskytovateľov sociálnej služby podľa zákona č. 
196/1998 Z. z. o sociálnej pomoci  k 1. 4. 2003 bez toho, aby boli finančné príspevky dovtedy 
vrátené. Teda subjekt už neexistuje a tak isto je to aj v treťom prípade. Zákon je postavený 
tak, že  to nie je trestná zodpovednosť. Poslanec Kužma dodal, že možno sú aj iné riešenia, 
lebo firmy sa síce nedajú trestať, ale konatelia áno. V poslednom čase prebieha mnoho 
procesov, kde ľudia prišli o peniaze, firmy zanikli a ich konatelia sú trestne stíhaní, dokonca 
boli aj odsúdení. Čiže ak ide o podvodné konanie, v účtovníctve sa pohľadávka odpíše, lebo 
firma skončila, ale príslušné trestné orgány by mali zistiť, či firmu konatelia zámerne 
nedoviedli do krachu a s týmto vedomím brali aj financie. Podľa slov predsedu PSK 
Chudíka by musel dať PSK návrh na trestné stíhanie a zaplatiť právnika. Môže to skúsiť 
v prvom a treťom prípade. Už teraz vie, že PSK dostane odpoveď, že sa nič nestalo, len došlo 
k porušeniu zákona. Či má byť trestnoprávna zodpovednosť vo vzťahu k firme, je otázne. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 
písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších  predpisov  a v  zmysle  Zásad  hospodárenia  a  nakladania  s majetkom PSK 
s c h v a ľ u j e   upustenie od vymáhania  pohľadávky: 

• Úradu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 9 493,46 € (286 000,- Sk) voči  
     Jozefovi Pajonkovi, Rázusova 14/44, Spišská Nová Ves 

• Úradu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 4 909,85 € (147 914,14 Sk) voči  
     Matejovi Janigovi, Sabinov – Orkucany, Prídavkova 21/3 
• Strednej priemyselnej škole stavebnej, Plzenská 10, Prešov vo výške 4 969,05 €  
      (149 697,60 Sk) voči firme Fekomat, s.r.o. 

Hlasovanie:       za: 29   proti: 0             zdržalo sa: 16 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Národný strategický referenčný rámec 2007 – 2013 – 
realizácia projektov v oblasti cestného hospodárstva: Ing. Kozák, 
riaditeľ Správy a údržby ciest PSK uviedol, že SÚC PSK realizuje v súčasnej dobe 
Národný strategický referenčný rámec v troch oblastiach. Prvou je Regionálny operačný 
program, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov, kde je predložených spolu 17 projektov. Na prvých 14 projektov je žiadosť 
schválená, prebieha a uzatvára sa verejné obstarávanie. K 15., 16. a 17. projektu je schválený 
projektový návrh a k 15. projektu je schválená žiadosť. Pri akciách č. 2 oblasť Bardejov –  1. 
etapa,  č. 3 oblasť Humenné – 1. etapa, č. 4 oblasť Prešov – l. etapa sú odsúhlasené čiastky. 
Zostáva už len previesť overenie podpisu predsedu PSK a zaslať ich na podpis ministrovi 
výstavby a regionálneho rozvoja. Ostatné sú v procese overovania na SO/RO. Druhou 
oblasťou je Program cezhraničnej spolupráce Poľsko - SR 2007 – 2013, kde sú realizované 
projekty Osturňa – Niedzica, Krosno – Jaslo – Bardejov. V rámci tohto programu boli podané 
žiadosti rozvoja cestnej štruktúry Gorlice – Jaslo – Bardejov, Medzilaborce – Humenné – 
Snina – Sanok a spojenie cestnej infraštruktúry Pieninských národných parkov v súlade s 2. 
výzvou v termíne do 31. 3. 2010 v rámci dohodnutej spolupráce s poľskými partnermi. Treťou 
oblasťou je Operačný program Životné prostredie, Opatrenie 3.1 Ochrana ovzdušia, kde bola 
podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom Nákup čistiacej 
techniky pre SÚC PSK. Predmetom žiadosti je nákup 15 ks čistiacej techniky cestných 
komunikácií (postrekové cisterny, zametače) s tým, aby sa podvozky dali využiť na zimnú 
údržbu ciest. V závere požiadal zastupiteľstvo o schválenie návrhu na uznesenie 
v predloženom znení. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

A.  b e r i e   n a   v e d o m i e  

      všeobecnú informáciu o realizácii projektov v oblasti cestného hospodárstva na  
       území PSK v rámci programovacieho obdobia 2007-2013 
B.   s c h v a ľ u j e 
B.1 financovanie vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov v rámci schválených  
       projektov Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013  
B.2 predfinancovanie nižšie uvedených projektov vrátane projektových dokumentácií zo  
      zdrojov   PSK   do  obdobia  refundácie  výdavkov  z  Riadiaceho  orgánu  Programu  
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      cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 
Žiadateľ vedúci 
partner (VP)/ 

projektový partner 
(P1) 

Názov projektu, 
priorita a opatrenie 

Rozpočet projektu  
(z toho BV/KV) 

Kofinancovanie 
(5%) 

Stručný popis aktivít/cieľ projektu 

Správa a údržba 
ciest PSK / P1  

Rozvoj cestnej infr. 
medzi okresmi     

Gorlice - Jaslo - 
Bardejov 

1 586 078,29 €               
KV: 15 66101,29 €      
BV: 19 977,00 € 

79 303,91 € 
Investičný projekt zameraný na modernizáciu cesty  
II/545 v dĺžke 2,705 km v úseku Becherov - štátna  
hranica PL/SR, ktorá predstavuje rozšírenie cestnej 
komunikácie, rekonštrukciu mosta a priepustov. 

Správa a údržba 
ciest PSK / VP  

Rozvoj cestnej infr. 
medzi okresmi 
Medzilaborce - 

Humenné - Sanok 

1 931 698,52 €              
KV: 1906186,52 €       

BV: 25512,00 € 
96 584,93 € 

Investičný projekt zameraný na modernizáciu cesty  
II/567 v troch úsekoch  (Výrava - Svetlická križovatka, 
Svetlice - Nižná Jablonka a Hostovice - prieťah obcou) 
s celkovou dĺžkou 11,7 km, cesty III/559 009 (Zbojné - 
Svetlická križovatka) s dĺžkou 1,8 km a cesty  
II/559 019 (Hostovice - odbočka na Osadné) s dĺžkou 
0,100 km. Na ceste II/567 je navrhnutá rekonštrukcia 
mostného objektu a cestných priepustov.  

Správa a údržba 
ciest PSK / P1  

Modernizácia 
cestného spojenia 

Pieninských 
národných parkov 

3 955 248,88 €           
KV: 3927266,88 €     

BV: 27982,00 € 
197 762,44 € 

Investičný projekt zameraný na modernizáciu ciest  
II/543 (Kamienka - Veľký Lipník), II/542 (Spišská Belá - 
Spišské Hanušovce), III/543 043 (Červený Kláštor - 
Lechnica) a III/541 006 (Toporec - Haligovce)  
v celkovej dĺžke 25,55 km. Modernizácia predstavuje 
realizáciu novej obrusnej vrstvy z asfaltového betónu  
a odvodnenie úseku cesty  III/543 043. 

B.3 dofinancovanie  zvýšených  nákladov  pre  realizáciu projektu v rámci ROP,  
       Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť   
       regiónov, názov projektu Modernizácia  úsekov  ciest  II.  a  III.  triedy  PSK,  
       oblasť Prešov – 1. etapa, ITMS  kód  žiadosti NFP 22150120009 vo výške 70 285,70 € 
B.4 spolufinancovanie  5%  z  celkových  oprávnených  výdavkov  v  rámci  projektu  
       Nákup čistiacej techniky pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho 
       kraja z operačného programu Životné prostredie, Opatrenie 3.1  Ochrana  ovzdušia  
       vo  výške  280 011,80 €  a  následné  zabezpečenie  realizácie  projektu  po   schválení  
       žiadostí o NFP. 
Hlasovanie:       za: 43   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Regionálny operačný program, Opatrenie 3.2 
Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu – schválenie 
projektových žiadostí: Podľa slov Mgr. Žiaka, vedúceho odboru regionálneho 
rozvoja, ÚP a ŽP Úradu PSK, predložený materiál reaguje na výzvu zverejnenú v rámci 
Regionálneho operačného programu 26. 2. 2010 a vyhlásenú Ministerstvom výstavby 
a regionálneho rozvoja SR ako riadiaceho orgánu v rámci prioritnej osi č. 3 Posilnenie 
kultúrneho potenciálu regiónov a infraštruktúra cestovného ruchu, Opatrenie 3.2 Podpora 
a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu. Sú pripravené dva projektové zámery. Prvým 
projektom je Klaster turizmu Tatranského regiónu s predpokladanou výškou žiadaných 
prostriedkov do 300 tis. €. Partnermi by mali byť mestá Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, 
Levoča, Vysoké Tatry, ktoré už potvrdili svoju účasť v tomto projekte. Kľúčovými aktivitami 
projektu je budovanie partnerstiev, stratégia rozvoja turizmu, propagačné marketingové 
materiály, komplexný internetový informačný portál a ďalšie aktivity na prezentáciu 
produktov cestovného ruchu. Druhým projektom je Súbor systematických informačných 
a propagačných materiálov o PSK s predpokladanou výškou žiadaných prostriedkov do 300 
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tis. €. Jeho kľúčovými aktivitami je príprava propagačných marketingových materiálov PSK 
a príprava podujatí s cieľom prezentácie atraktívnych produktov cestovného ruchu PSK. 
Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu  odporúča zastupiteľstvu predložený návrh 
uznesenia schváliť. 
Diskusia:  
Poslanec Kahanec sa na zasadnutí komisie zaujímal o ďalší vývoj z hľadiska rozvoja celého 
regiónu. Dozvedel sa, že predložený materiál možno považovať za pilotný projekt PSK a ráta 
sa aj s ďalšími projektmi. Dúfa, že PSK vyvinie maximálne úsilie zamerané na propagáciu 
celého regiónu PSK, špecificky regiónov Horného Zemplína, Šariša, Spiša a pripraví ďalšie 
projektové návrhy na podporu rozvojových aktivít v rámci PSK tak, ako je uvedené v závere 
predloženého materiálu. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
s c h v a ľ u j e  
1/ predloženie  žiadostí  o nenávratný  finančný  príspevok v rámci výzvy  ROP-3.2b- 
    2010/01  ROP  za  účelom  realizácie  projektov  uvedených v tabuľke č.1, ktoré sú  
    v  súlade  s  platným  Územným  plánom  Prešovského  samosprávneho    kraja    a     
    platným     Programom    hospodárskeho    a    sociálneho   rozvoja      Prešovského  
    samosprávneho kraja 
2/ zabezpečenie realizácie projektov uvedených v tabuľke  č. 1 po schválení žiadostí  
    o nenávratný finančný príspevok 
3/ financovanie  projektov   uvedených  v  tabuľke  č. 1  vo  výške  5%  z celkových  
    oprávnených výdavkov na projekt.  
Tabuľka č.1 

Názov projektu Rozpočtové náklady   v žiadosti 
o NFP 

5% spolufinancovanie 

Klaster turizmu Tatranského regiónu     300 tis. EUR    15 tis. EUR 

Súbor systematických informačných a 
propagačných materiálov o Prešovskom 
samosprávnom kraj 
 

    300 tis. EUR    15 tis. EUR 

Hlasovanie:       za: 41   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Návrh na založenie Klastra automatizačnej 
techniky a robotiky ako záujmového združenia právnických osôb: 
Mgr. Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP Úradu PSK, uviedol, že 
založenie tohto klastra sa pripravuje už druhý rok. Koncom roka 2009 uzatvorili potencionálni 
zakladatelia memorandum o spolupráci na založenie klastra, ktoré podpísalo 13 organizácií, 
a to Prešovský samosprávny kraj, Košický samosprávny kraj, dve technické univerzity a 8 
podnikateľských subjektov v oblasti výskumu a vývoja a SAATAR (Slovenská asociácia 
automatizačnej techniky a robotiky). Boli dohodnuté všetky podstatné veci týkajúce sa 
založenia klastra, štatútu, partnerov a uskutočnilo sa aj prvé zasadnutie valného 
zhromaždenia. Zostáva schváliť návrh na založenie v zastupiteľstvách PSK a KSK s tým, že 
sa dodatočne doplnia ako zakladajúci členovia. V materiáli sú uvedené prínosy pre rozvoj 
regiónu PSK, vstupujúce podniky v rámci PSK, vznik inštitucionálnych jednotiek v rámci 
PSK (centrum inovácií a transferu nových technológií, inžiniersko-dodávateľské centrum). 
Predbežné predpoklady pre obdobie 2011 – 2013: zvýšenie zamestnanosti aktivitami klastra, 
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zavedenie nových a inovovaných výrobkov, implementácia nových technických 
a technologických inovácií u partnerov v regióne, získanie troch trvalých kooperačných 
partnerov zo zahraničia. V prílohe č. 1 sa nachádza Memorandum o spolupráci na založení 
klastra pre automatizačnú a robotizačnú techniku, v prílohe č. 2 zápis z valného zhromaždenia 
klastra, v prílohe č. 3 zakladateľská zmluva a v prílohe č. 4 stanovy záujmového združenia 
právnických osôb. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o schválenie návrhu na uznesenie 
v predloženom znení. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A.   s c h v a ľ u j e  
A.1 členstvo Prešovského samosprávneho kraja v združení právnických osôb podľa  
       § 20f  a  nasledujúcich  ustanovení  Občianskeho  zákonníka  v znení neskorších  
       predpisov pod názvom „Klaster AT+R  z. p. o.“ 
A.2 zástupcu do správnej rady  Klastra AT+R z. p. o.,  JUDr. Štefana Bieľaka 
A.3 peňažný vklad zakladateľa vo výške 200,- € 
A.4 členský príspevok Prešovského samosprávneho kraja na rok 2010 vo výške 1000,- € 
B.   b e r i e   n a   v e d o m i e  
       stanovy záujmového združenia právnických osôb Klaster AT+R z.p.o., založeného  
       podľa  ustanovenia  § 20f a následne  zákona  č. 40/1964  Zb.  Občiansky zákonník  
       v platnom znení. 
Hlasovanie:       za: 42   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Informácia o schválených projektoch PSK v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013 Prioritná os 
III Podpora miestnych iniciatív a schválenie ich financovania 
z rozpočtu PSK: Mgr. Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP Úradu 
PSK, pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK dňa 2. 6. 2009 uznesením č. 521/2009 vzalo na 
vedomie prehľad pripravovaných projektov zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
a prehľad pripravovaných projektov za PSK, ktorý bol súčasťou materiálu. Projekty 
„Vzdelaním k partnerstvám a rozvoju regiónov II“ a „Vitajte v Prešovskom kraji“ boli podané 
v rámci I. výzvy na predkladanie žiadostí o finančný príspevok Programu cezhraničnej 
spolupráce Poľsko - SR 2007 – 2013 a schválené na financovanie. Dnes je potrebné 
zastupiteľstvom schváliť financovanie resp. kofinancovanie týchto projektov. Prvý schválený 
Projekt „Vzdelaním k partnerstvám a rozvoju regiónov II“ s projektovými partnermi Škola 
v prírode Detský raj a Powiat Rzeszow má celkové náklady 58 040 € a 5%-né kofinancovanie 
2 904 €. Druhý schválený projekt „Vitajte v Prešovskom kraji“ s projektovým partnerom 
Malopoľské centrum kultúry Sokol má celkové náklady 58 800 € a 5%-né kofinancovanie 
2 940 €. V materiáli sú uvedené hlavné a špecifické ciele týchto projektov, ktorými PSK získa 
možnosť spracovať a distribuovať nové propagačné materiály o kraji, ktoré napomôžu pri 
zviditeľňovaní PSK. Budú tiež zrekonštruované priestory pre plnohodnotnú a adekvátnu 
spoluprácu s cezhraničnými partnermi. Efektívnou implementáciou vlastných mikroprojektov 
PSK sa vytvorí priestor na prehĺbenie spolupráce s cezhraničnými subjektmi Podkarpatského 
a Malopoľského vojvodstva a na prípravu a realizáciu ďalších projektov v rámci cezhraničnej 
spolupráce. V závere požiadal Zastupiteľstvo PSK o schválenie návrhu na uznesenie 
v predloženom znení. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A/ b e r i e   n a   v e d o m i e  
     informáciu  o  schválených  projektoch  Prešovského  samosprávneho   kraja  
     v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013 Prioritná os III  
     Podpora miestnych iniciatív 
B/ s c h v a ľ u j e  
    financovanie  vo  výške  5%   z  celkových  oprávnených  výdavkov  v   rámci  
    schválených  projektov  Prešovského samosprávneho kraja v rámci  Programu  
    cezhraničnej spolupráce PL-SR 2007-2013 Prioritná os III Podpora miestnych  
    iniciatív. 

 
Žiadateľ Názov projektu/ 

kód projektu 
Rozpočet projektu  

(z toho BV/KV) 
Kofinancovanie     

5 % 
Stručný popis aktivít/ciele 

projektu 
Prešovský 
samosprávny kraj 

Vzdelaním  
k partnerstvám a 
rozvoju regiónov II. / 
PL-SK/PO/IPP/WP/02 

58 040,00 € 
BV: 51 400,00 € 
KV: 6 640,00 € 

 2 902,00 € Úlohou projektu je:  
- úprava priestorov školiaceho 
a vzdelávacieho centra 
Prešovského samosprávneho 
kraja a jeho technicko-
materiálneho vybavenia, ktorá je 
nevyhnutná pre naplnenie vyššie 
definovaných úloh  a aktivít 
projektu, 
- rozvoj spoločných 
cezhraničných podujatí v oblasti 
vzdelania, športu a kultúry - 
zintenzívnenie cezhraničnej 
spolupráce na lokálnej 
a regionálnej úrovni. 
  

Prešovský 
samosprávny kraj 

Vitajte v Prešovskom 
kraji /  
PL-SK/PO/IPP/WP/01 

58 800,00 € 
BV: 58 800,00 € 
KV: 0,00 € 

2 940,00 € Hlavným cieľom projektu je 
vytvoriť súbor propagačných 
materiálov, a to: 
- fotografickú dokumentáciu 
- publikáciu Prešovského 
samosprávneho kraja 
s prepojením na Malopoľské 
vojvodstvo vo viacjazyčnej 
mutácii (vrátane poľskej)  
- prezentačno-propagačné 
predmety 
- prezentačný krátkometrážny film 
o kraji. 
Ďalšou aktivitou projektu je 
usporiadanie medzinárodnej SR-
PL konferencie na tému cestovný 
ruch s cieľom prehlbovať 
cezhraničnú spoluprácu, 
informovať o CR, propagovať CR 
a medializovať projekt. 

Hlasovanie:       za: 46   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských 
zariadení SR: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, oboznámil 
prítomných so žiadosťou riaditeľky Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3 v Prešove 
o zaradení výdajnej školskej jedálne do siete škôl a školských zariadení SR. V tomto prípade 
ide o 220 stravníkov. Komisia školstva,  mládeže, TV a športu prijatým uznesením č. 2/2010 
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zo dňa 2. 3. 2010 odporúča Zastupiteľstvu PSK zaradiť výdajnú školskú jedáleň do siete škôl 
a školských zariadení SR od 1. 9. 2010.  
Diskusia:  
Poslankyňa Turčanová uviedla, že v odôvodnení žiadosti sa konštatuje vhodnosť zaradenia  
do siete škôl s uvedením 220 stravníkov v súčasnej dobe. Chcela vedieť, kde sa v súčasnosti 
stravujú a ako je výdajná jedáleň vybavená. V prípade ak nie je, aké finančné prostriedky 
budú potrebné na jej vybavenie. Ing. Lacko, PhD., odpovedal, že na vybavenie jedálne 
riaditeľka nepotrebuje žiadne finančné prostriedky od zriaďovateľa, pretože v domove 
mládeže, ktorý tam donedávna fungoval na prvom poschodí, sú vytvorené všetky podmienky 
pre výdajnú školskú jedáleň. Strava sa tam momentálne dováža zo súkromného domova 
mládeže. Ide len o zlegalizovanie výdajnej školskej jedálne.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v súlade so schváleným 
materiálom Analýza škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK         
s c h v a ľ  u j e 
návrh na zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Strednej umeleckej školy,  
Vodárenská  3   v   Prešove   do   siete   škôl   a  školských zariadení   SR  
od 1. 9. 2010. 
Hlasovanie:       za: 46   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK: 
J. Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Úradu PSK, predstavil materiál 
pozostávajúci z bodov B.1, B.2 a C. 
B.1 Prevod pozemku v správe Strednej odbornej školy polytechnickej, zapísaného na 
LV č. 8362 v k. ú. Humenné. Od žiadateľa Chemkostav Humenné, a. s., bola PSK doručená 
žiadosť o odkúpenie pozemku v k. ú. Humenné za účelom rozšírenia prístupovej cesty a úprav 
vstupu na parkovisko pri daňovom úrade a Správe katastra v Humennom  a týmto k lepšej 
dostupnosti týchto štátnych úradov pre verejnosť. Komisia školstva, mládeže, TV a športu 
a komisia pre správu majetku odporúčajú Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený návrh. 
V súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK bol požadovaný prevod 
zverejnený na vývesnej tabuli Úradu PSK, webovej stránke PSK a v regionálnej tlači. 
Vzhľadom na to, že nebol zverejnený v regionálnej tlači v k. ú. Humenné, odporúča stiahnuť 
tento bod z dnešného rokovania, aby nedošlo k pochybnostiam a zverejniť ho ešte 
v regionálnej tlači Humenska. 
B.2 Prevod miestnej pozemnej komunikácie a pozemkov pod miestnou komunikáciou 
z vlastníctva predávajúceho – Obec Litmanová do vlastníctva kupujúceho – PSK. SÚC 
PSK v zmysle žiadosti obce Litmanová v okrese Stará Ľubovňa pripravuje podklady na 
zaradenie miestnej komunikácie v dĺžke 3650 m do cestnej siete III. triedy, ktorých súčasťou 
je aj majetkovoprávne vysporiadanie pozemnej komunikácie a pozemku pod komunikáciou. 
Ide o predĺženie časti komunikácie III/541013 v obci Litmanová, ktorá sa využíva ako 
komunikácia pre prístup na horu Zvir, vyhlásenú dekrétom za pútnické miesto. Obec 
Litmanová zdôvodňuje zaradenie do cestnej siete tým, že zvýšeným cestovným ruchom sa 
zvýšila intenzita dopravy a zaradením daného úseku do kategórie ciest III. triedy sa zvýši 
bezpečnosť cestnej premávky. Navrhovaná kúpna cena je 1 €. Komisia dopravy a komisia pre 
správu majetku odporúčajú Zastupiteľstvu PSK predložený návrh schváliť. 
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C. Súhlas Zastupiteľstva PSK s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti 
Vranovská nemocnica, a. s., do vlastníctva MUDr. M. Hulaja. PSK je 34%-ným 
akcionárom spoločnosti Vranovská nemocnica, a. s.,  vo Vranove nad Topľou, ktorá 
požiadala PSK na základe žiadosti MUDr. M. Hulaja o súhlas s odpredajom budovy 
s pozemkom na ulici Rázusovej č. 116 vo Vranove nad Topľou do vlastníctva žiadateľa, ktorý 
ju užíva za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti v odbore LSPP pre pediatriu. Návrh 
na vydanie súhlasu s prevodom predmetných nehnuteľností bol predložený na 3. zasadnutí 
Zastupiteľstva PSK dňa 2. 3. 2010. Vzhľadom na skutočnosť, že v tom čase nebol 
vypracovaný znalecký posudok, bol tento bod vyňatý z programu rokovania s tým, aby 
v budúcom predkladanom návrhu bola určená konkrétna cena stanovená znaleckým 
posudkom. Následne bol vypracovaný znalecký posudok, ktorým bola určená všeobecná 
hodnota nehnuteľností na 38 300 €. Komisia pre správu majetku odporúča zastupiteľstvu 
schváliť vydanie súhlasu s prevodom nehnuteľností za cenu znaleckého posudku + 10%, t. j. 
za cenu 42 130 €. 
Diskusia:  
Poslanec Oros navrhol stiahnuť bod B.1 z rokovania. Poslanec Kubík sa vyjadril k bodu 
B.2, pri ktorom by mal byť známy cieľový stav. Pretransformovaním tejto komunikácie 
z podoby miestnej na komunikáciu III. triedy sa problém nevyrieši. Je potrebné povedať, či 
PSK mieni túto komunikáciu rozšíriť a vybudovať veľkokapacitné parkoviská, lebo s tým 
súvisia nejaké objemy finančných prostriedkov. Nie je proti samotnej transformácii danej 
komunikácie, ale poslanci PSK by mali poznať cieľový stav. K bodu C dodal, že pri predaji 
pozemku, na ktorom sa nachádza stavba, by mal PSK rozdeliť cenu za pozemok a cenu za 
objekt postavený na danom pozemku. Poslanec Ledecký konštatoval, že body B.1 a B.2 boli 
schválené komisiou pre správu majetku bez zásadných pripomienok, pričom komisia má 
určite podrobnejšie informácie o týchto prevodoch. Predseda PSK Chudík upozornil už na 
vedení Úradu PSK, či sa nehnuteľný majetok v bode B.1 môže predať priamo. Potom sa 
zistilo že nie, lebo podľa zákona prevod nebol zverejnený v regionálnej tlači.  Z tohto dôvodu 
by sa mal stiahnuť z rokovania. Mohlo by dôjsť k situácii ako pri predaji pozemkov 
v Poprade, keď Krajský súd v Prešove zrušil schválené uznesenia a je otázkou času kedy 
Okresný súd v Poprade zruší aj kúpnopredajné zmluvy pre deti riaditeľa Gymnázia v Poprade.  
Bod B.2 sa rieši týmto spôsobom hlavne z dôvodu zimnej údržby cesty na horu Zvir 
a k veľkým opravám a rozširovaniu cesty v súčasnej dobe nedôjde. O oprave tejto cesty je 
možné uvažovať až po zlepšení vývoja rozpočtu PSK v rámci kapitálových finančných 
prostriedkov, možno ako združenej investície.  
Pozmeňovací návrh predkladateľa materiálu: 
- vyňatie bodu B.1 z predloženého materiálu. 
Hlasovanie:       za: 52   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) 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 a) ods. 1, písm. c) ods. 5 zákona NR 
SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8 a 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválených 
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa  2. 3. 2010  
A/ s c h v a ľ u j e   
           prevod  nehnuteľného  majetku  z vlastníctva predávajúceho – Obec Litmanová, 

Litmanová 79, 065 31 Jarabina, IČO: 00330019, a to: 
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a) miestna pozemná komunikácia v obci Litmanová v dĺžke 3,650 km ako predĺženie pozemnej 
komunikácie III/541013 v staničení km 9,903 - km 13,553 

b) pozemok pod miestnou komunikáciou v obci Litmanová v dĺžke 3,650 km ako predĺženie 
pozemnej komunikácie III/541013 v staničení km 9,903 - km 13,553, nachádzajúci sa 
v katastrálnom území Litmanová, obec Litmanová, okres Stará Ľubovňa, zapísaný na liste 
vlastníctva č. 1, vedeného Správou katastra Stará Ľubovňa ako:   

- pozemok registra C KN parcelné číslo  648/2 o výmere 11055 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria  

- pozemok registra C KN parcelné číslo  652/2 o výmere 10023 m2, druh pozemku ostatné 
plochy  

ťarchy: bez zápisu   
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 1 €, 

za podmienky vydania kladného rozhodnutia  

Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR o zaradení úseku miestnej pozemnej 
komunikácie do siete ciest tretej triedy 

B/  s ú h l a s í   
s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Vranovská nemocnica, a.s., M.R. 
Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, IČO: 44 343 566, ktoré boli Prešovským 
samosprávnym krajom vložené do akciovej spoločnosti ako nepeňažný vklad, a to 
nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Vranov nad Topľou, zapísané na LV č. 1376: 
pozemok parcelné číslo C KN  1802/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 

pozemok parcelné číslo C KN 1802/8 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 51m2 

stavba – budova súp. číslo 116 na parcele C KN 1802/1 
do vlastníctva MUDr. Metoda Hulaja, Slánska 958, 093 03 Vranov nad Topľou za 
cenu  38.300,00 € + 10%, t. j. za cenu  42.130,00 €. 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 
07/2010 zo dňa 22.3.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Petrincom v zmysle 
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, 
predstavuje 38.300,00 €.  

Hlasovanie:       za: 51   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 
535/2009 zo dňa 1. 7. 2009: Podľa slov J. Gaľana, povereného vedením 
organizačného odboru Úradu PSK, predmetom materiálu je zmena parcelných čísel 
pozemku a zmeny parcelného čísla pozemku pod rodinným domom, ktoré sú predmetom 
odkúpenia do vlastníctva PSK z dôvodu potreby vypracovania nového geometrického 
zamerania. Predmet kúpy ani kúpna cena sa navrhovanou zmenou uznesenia nemenia. 
Predmetom odkúpenia sú tie isté nehnuteľnosti ako v pôvodnom uznesení, iba pod inými 
parcelnými číslami. Cena ostáva nezmenená. Komisia pre správu majetku odporúča 
zastupiteľstvu navrhovanú zmenu uznesenia schváliť. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov  
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mení    
uznesenie 33. Zastupiteľstva PSK č. 535/2009 zo dňa 1.7.2009 k majetkovým 
prevodom nehnuteľného majetku nasledovne:  

vypúšťa text:  
 schvaľuje 
 prevod nehnuteľného majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve predávajúcich - Prof. Ing. 

Vladimíra Čopa, DrSc. a MUDr. Nadeždy Čopovej, Kuzmányho 6, 080 01 Prešov, zapísaného 
na LV č. 372, k.ú. Prešov, a to:  
pozemku: parc.č. 5074/2 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 446 m2 

                          odčleneného od pozemku parc.č. 5074 – zastavané plochy o výmere 811 m2 
geometrickým plánom č. 48/2007 zo dňa 12.11.2007, ktorý vyhotovil  
GEOPROJEKT PREŠOV, s.r.o., Konštantínova 6, Prešov a úradne overila 
Správa katastra Prešov  dňa 7.12.2007 pod č. 1614/07 

      stavby:  rodinný dom súp. číslo 2774 na parcele 5074/1 a 5074/2 
        ťarchy:          bez zápisu  

 a  
 garáž na parcele č. 5074/2 (neevidovaná v katastri nehnuteľností) 
 oplotenie z oceľového pletiva, oplotenie z ulice s podmurovkou 
      vonkajšie úpravy: prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, kanalizačná šachta, 
          prípojka plynu, elektrické NN rozvody, spevnené plochy – terasa, spevnené 
          plochy – betónové, spevnené plochy – liaty asfalt, spevnené plochy –    
          asfaltové, vonkajšie schody, záhonové obrubníky 

     
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 157.000 € (4.729.782,00 Sk) pre trvalý záber 
a umiestnenie stavby „III/06815  Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba“. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 33/2009 zo dňa 
7.5.2009, vyhotoveným Ing. Františkom Heželom v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 Z.z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 157.000 € (4.729.782,00 Sk). 

a nahrádza novým znením:  
 schvaľuje 
 prevod nehnuteľného majetku z  bezpodielového spoluvlastníctva predávajúcich - Prof. Ing. 

Vladimíra Čopa, DrSc. a MUDr. Nadeždy Čopovej, Kuzmányho 6, 080 01 Prešov, zapísaného 
na LV č. 372, k.ú. Prešov, a to:  

 pozemku: parc.č. KN - C  5074/2 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere 363 m2 

 parc.č.  KN – C  5074/4 -  zastavané plochy a nádvoria o výmere  83 m2 

                          odčlenených od pozemku parc.č.  KN - C 5074 – zastavané plochy o výmere 811 
m2 geometrickým plánom č. 73/2009 zo dňa 9.12.2009, ktorý vyhotovil  
GEOPROJEKT PREŠOV, s.r.o., Konštantínova 6, Prešov a úradne overila 
Správa katastra Prešov  dňa 16.12.2009 pod číslom 1697/09 

      stavby:  rodinný dom súp. číslo 2774 na parcele KN – C  5074/3 a KN – C  
                                                    5074/4 (doteraz evidovaný na parcele č. KN - C 5074) 

        ťarchy:          bez zápisu   
 a  
 príslušenstva stavby rodinného domu (neevidovaného  v katastri nehnuteľností): 
 garáže na parcele č. KN – C 5074/2, oplotenia z oceľového pletiva, oplotenia z ulice 
 s podmurovkou, vonkajších úprav - prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, 
 kanalizačná  šachta, prípojka plynu, elektrické NN rozvody, spevnené plochy – terasa,  
 betónové, liaty asfalt, asfaltové, vonkajšie schody, záhonové obrubníky, 

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2,                    
080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 157.000 € pre trvalý záber a umiestnenie 
stavby „III/06815  Prešov, ulica Kuzmányho, prestavba“. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 33/2009 zo dňa 
7.5.2009, vyhotoveným Ing. Františkom Heželom v zmysle vyhlášky MS SR č.492/2004 Z. z. 
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 157.000 €.  
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Hlasovanie:       za: 53   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Rôzne: 
A/ Havarijný stav mosta č. 018195-1 na ceste III/018195 medzi obcami 
Svinia – Lažany: Predseda PSK Chudík uviedol, že vplyvom intenzívnych zrážok došlo 
k poškodeniu mostného objektu na ceste III/018195 medzi obcami Svinia – Lažany. Nosná 
časť mosta je poškodená a je nutná jej rekonštrukcia. Na základe projektovej dokumentácie 
a výsledku verejného obstarávania budú následne započaté stavebné práce s predpokladanou 
hodnotou do 100 000 €. Predloženým návrhom uznesenia sa dnes schváli rekonštrukcia 
havarijného stavu tohto mosta. Konkrétna suma na jeho opravu bude predložená asi na 
zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 22. 6. 2010. 
Diskusia:  
Poslanca Gaľu mrzí, že došlo k tejto havarijnej situácii, lebo suma 100 000 € mohla byť 
použitá na dokončenie celého prepojenia medzi obcami Svinia – Lažany – Jarovnice, možno 
Hermanovce. Upozornil hlavne na úsek tesne za obcou Lažany smerom na Jarovnice popod 
les. Táto cesta je skutočne v zlom stave a z bezpečnostného hľadiska nutne potrebuje 
rekonštrukciu. Je potrebné uvažovať o jej komplexnej repasácii. Požiadal riaditeľa SÚC PSK, 
aby sa zoberal týmto problémom. Predseda PSK Chudík dodal, že na tento úsek už dal PSK 
časť zo svojich finančných prostriedkov, ďalšie financie sa riešia cez štrukturálne fondy. 
Spolufinancovanie sa schvaľovalo v bode č. 8 v l. etape pre oblasť Prešov. Problém 
spomínaný poslancom Gaľom je potrebné riešiť skôr ako bodovú závadu s prípravou celého 
projektu. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j  e  rekonštrukciu 
havarijného stavu mosta č. 018195-1 na ceste III/018195 medzi obcami Svinia – Lažany.  
Hlasovanie:       za: 49   proti: 0             zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
Poslanec Savka upozornil poslancov PSK, aby v termíne do 30. 4. 2010 predložili majetkové 
priznania komisii na ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií 
a zároveň odstránili nedostatky už v predložených majetkových priznaniach. 
Poslanec Kubík reagoval na diskusný príspevok poslanca Ledeckého v bode 13A - 
Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK. Keď žiadal vysvetlenie niektorých vecí 
a poznanie cieľového stavu, poslanec Ledecký povedal, že komisia má podrobnejšie 
informácie ako zastupiteľstvo. Nemyslí si, že je to správny postoj. Za normálne považuje, aby 
sa všetky informácie dostali na rokovanie zastupiteľstva, ktoré spolu s predsedom nesie 
v konečnom dôsledku úplnú zodpovednosť za stav vecí. 
Poslanec Gaľa sa zaujímal o vydanie preukazov a vizitiek poslancov PSK. Predseda PSK 
Chudík povedal, že je to vec vzájomnej dohody a určeného rozpočtu. Preukazy a vizitky 
poslancov PSK môžu by vydané aj v tomto volebnom období. 
 
 

K bodu 15 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Tarcala predniesol prvú opakovanú interpeláciu z minulého zasadnutia 
zastupiteľstva. Chcel vedieť, či už má PSK štatistické vyhodnotenie zvýšenej kamiónovej 
dopravy na cestách II. a III. triedy PSK v súvislosti so zavedením mýta, čo sa odzrkadlí na 
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technickom stave týchto ciest. Druhá interpelácia sa týkala zasadnutia vlády v Starej Ľubovni, 
kde boli pridelené finančné prostriedky pre neštátne zariadenia v sociálnej oblasti. Chcel 
vedieť, či aj PSK sa ušli zdroje na financovanie sociálnych zariadení. Predseda PSK Chudík 
odpovedal, že išlo o finančné prostriedky schválené pre mestá a obce, aj pre samosprávne 
kraje vo vzťahu k neštátnym subjektom v rámci zákona, teda finančné prostriedky dostane aj 
PSK. K prvej interpelácii dodal, že PSK ešte nemá štatistické vyhodnotenie. Táto vec bola 
riešená na porade predsedov samosprávnych krajov v Trnave pred mesiacom, ale údaje  
predložené správami ciest jednotlivých samosprávnych krajov neboli relevantné. Táto 
záležitosť sa možno bude riešiť na ďalšej porade v dňoch 19. – 20. mája 2010 v Bratislave za  
účasti ZMOS. 
Poslanec Václav ako poslanec PSK dostal interpeláciu od jednej nemenovanej školy. Ide 
o vyjadrenie nesúhlasu s uznesením komisie školstva, mládeže, TV a športu, ktorá odporučila 
zriadiť nejaké odbory. Komisia je poradným orgánom zastupiteľstva, nie úradu. Adresát žiada 
od poslancov PSK podporu na zriaďovanie odborov určitým systémom. Osobne zistil, že 
poslanci PSK na to nemajú žiaden dosah. V tejto súvislosti požiadal vedúceho odboru 
školstva o odpoveď na otázku, akým spôsobom sa prideľujú odbory jednotlivým školám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Predseda PSK Chudík dodal, že na interpeláciu bude 
odpovedať Ing. Lacko, PhD. Požiadal poslanca Václava, aby v interpeláciách uvádzal 
konkrétne veci. 
Poslanec Hurný pripomenul, že na poslednom zasadnutí bolo schválené uznesenie, ktorým 
Zastupiteľstvo PSK považuje všetky druhy školských zariadení v PSK bez ohľadu na 
zriaďovateľa za rovnocenné a rovnoprávne normatívne financovanie za spravodlivé. Spýtal sa 
na predstavu o naplnení tohto uznesenia zo strany úradu. Predseda PSK Chudík odpovedal, 
že predstava určite nie je taká ako v MsZ vo Veľkom Šariši, kde sú deti rovné a rovnejšie. 
MsZ Veľký Šariš schválilo uznesenie, ktorým zamietlo výstavbu sociálnych domov pre 
zdravotne postihnuté deti. Poslanec Hurný je síce poslancom MsZ v Prešove, ale býva 
v Kanaši, ktorý je súčasťou Veľkého Šariša. Ako predseda PSK bude túto vec riešiť v rámci 
vývoja rozpočtu PSK. 
Poslanec Kahanec ešte raz interpeluje predsedu PSK vo veci prípravy podkladov 
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu nevyhnutnému k realizácii stavby III/06815 Prešov, 
prestavby Kuzmányho ulice. Predseda PSK sa ho pýtal, čo spravil konkrétne v tejto veci on 
ako poslanec MsZ Prešov, VÚC a NR SR. Odkedy je poslancom VÚC, interpeloval predsedu 
PSK aj primátora Prešova, aby sa tieto veci pohli, lebo doprava je urgentným problémom 
krajského mesta Prešov. Predseda PSK ako štatutár má v rukách celý úrad na rozdiel od 
poslancov PSK, ktorí majú svoje riadne povolania a ľudia im dali dôveru. Poslanci PSK sa 
môžu predsedu PSK pýtať ako veci pokračujú a urgovať ho, aby sa riešili. Predsedom PSK je 
už deviaty rok a minimálne päť rokov ho v tejto veci urguje. Preto sa predseda PSK nemusí 
pýtať, čo urobil v tejto veci on ako poslanec, ale musí sa pýtať predovšetkým samosprávneho 
kraja a svojho úradu, čo pre to urobil a ako sa dohodol v rámci riešenia tohto problému. Preto 
sa pýta predsedu PSK, dokedy sa ešte bude priebežne plniť uznesenie č. 219/2007 k príprave 
podkladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, keďže v ňom nie je uvedený termín. Pred 
rokom bola predsedom PSK a primátorom mesta Prešov podpísaná dohoda o spoločnom 
postupe medzi PSK a mestom Prešov, kde sa obaja štatutári dohodli kto a aké nehnuteľnosti 
vysporiada. Dohodu  odobrili obidve zastupiteľstvá. Keďže uplynul rok, teda lehota ku ktorej 
sa obaja zaviazali zabezpečiť majetkovoprávne vysporiadanie, pýta sa aj na vyhodnotenie 
tejto dohody. Je úplne jasné, že vo fáze zabezpečenia je iba jeden majetkový prevod 
pozemkov p. Čopa. Ešte aj tento zrealizovaný prevod bol dnes zastupiteľstvom upravovaný 
vzhľadom na problémy so súpisnými číslami a nezrovnalosťami pre predloženie vkladu do 
katastra. Berie to však ako ochotu tento problém riešiť, kým všetky ďalšie prevody stoja. Pýta 
sa predsedu PSK na vyhodnotenie plnenia dohody, ale zároveň dokedy sa zabezpečí 
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vysporiadanie a kedy sa začne samotná realizácia prepojenia komunikácie spájajúcej Sekčov 
so starým mestom a pokračovania cez Kuzmányho ulicu smerom k Nábrežnej komunikácii. 
Zároveň požiadal hlavného kontrolóra PSK o revíziu schválených uznesení Zastupiteľstva 
PSK, ktorými sú zadané úlohy (napr. uzn. č. 219/2007), ale bez uvedenia termínov plnenia. 
Aby takéto uznesenia boli kontrolovateľné, musia v nich byť dodatočne doplnené termíny 
plnenia. Predseda PSK Chudík dodal, že poslanec Kahanec nebol taký aktívny v čase, keď 
KDH-SDKÚ-DS mali ministra dopravy, generálneho riaditeľa SSC, primátora Prešova. Celá 
vec by už možno bola vyriešená. Spravila sa len Rusínska ulica, ktorá nebola dokončená. 
Teraz sa z tejto záležitosti robí politika. 
Poslanec Hurný poznamenal, že ma takú zodpovednosť za rozhodnutia MsZ vo Veľkom 
Šariši ako aj predseda PSK. Netreba to spájať a je potrebné porovnávať porovnateľné. On je 
zodpovedný za rozhodnutia Zastupiteľstva PSK, kde súhlasil s rovnocenným financovaním. 
Predseda PSK Chudík len pomenoval isté veci, ktoré sú skutočnosťou.  
Podľa slov poslanca Kahanca predseda PSK nemá žiadne argumenty, lebo stále dáva otázku, 
čo sa urobilo vtedy. On má na to argument. Keď bolo KDH vo vláde urobila sa Rusínska 
ulica, ktorá prepojila veľké sídlisko Sekčov po Kuzmányho ulicu. Malo sa pokračovať ďalej 
a pripravovali sa aj podklady. Potom prišla súčasná vláda, ktorej by sa predseda PSK mal 
opýtať ako rozhodovala, veď má v nej dvere otvorené. Skoro všetci predsedovia VÚC sú 
reprezentanti súčasnej vládnej koalície. Komu chce predseda PSK vyčítať, že sa nič nerobí, 
keď za deväť rokov jeho pôsobenia vo funkcii sa tento problém nevyriešil. Nemôže to vyčítať 
terajšej opozícii, lebo keď bola v koalícii, problém sa vyriešil výstavbou Rusínskej ulice. 
Predseda PSK Chudík doplnil, že je veľmi úbohé chváliť sa Rusínskou ulicou za osem 
rokov vládnutia, pričom nebol dokončený celý projekt v meste Prešov, na rozdiel od mesta 
Košice. Keďže v zastupiteľstve mali v predchádzajúcom volebnom období väčšinu 41 
poslancov, poslanec Kahanec mohol predložiť návrh, aby sa v rámci kapitálových finančných 
prostriedkov rozhodlo o výstavbe Kuzmányho ulice. To neurobil, mal na to právo a financie 
sa rozdeľovali inde.  
Poslankyňa Aftanasová uviedla, že komisia sociálna sa zaoberala materiálom schváleným 
vládou o prerozdelení dotácií pre neštátne subjekty v sociálnej oblasti. PSK má pridelenú 
zaujímavú čiastku finančných prostriedkov, ale malo ešte prebehnúť rokovanie o ich 
rozdelení na úrovni ministerstva. Chcela vedieť, či sa už uskutočnilo spomínané rokovanie. 
Podpredseda PSK Ragan odpovedal, že rokovanie na úrovni ministerstva sa uskutočnilo. 
K prerozdeleniu dostal PSK tabuľku s rozpísaným počtom a štruktúrou neverejných 
poskytovateľov, ktorú bude potrebné dodržať, aj keď k nej boli zo strany PSK výhrady. 
Predseda PSK Chudík dodal, že v prípade záujmu môže byť poslancom PSK na budúcom 
zasadnutí zastupiteľstva predložený rozpis.  
Poslanec Kužma uviedol, že ulica Rusínska hneď po dokončení prešla zo štátu na VÚC. 
Druhá etapa dokončenia teda patrí len PSK, lebo cesty II. a III. triedy prechádzali v tom 
období na VÚC. Pri porovnaní schváleného rozpočtu s rozpisom pre financovanie organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK zistil, že časť zdrojov je nerozpísaná. Požiadal predsedu 
PSK o odpoveď na otázku, aký je plán využitia nerozpísaných prostriedkov. Predseda PSK 
Chudík pripomenul, že ulica Rusínska bola dokončená v roku 2003. Pýta sa preto, prečo  
poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS stále otvára túto tému, keď za štyri roky predchádzajúceho 
volebného obdobia, keď mal väčšinu 41 poslancov, ani jeden z nich nepredložil návrh na 
financovanie v rámci rozpisu kapitálových finančných prostriedkov na uvedenú stavbu, 
eventuálne rozdelenie jej financovania do 2 - 3 rokov. Prečo štát dal PSK ulicu Kuzmányho 
s tým, že je tam majetok štátu, ktorý musí PSK vysporiadať. Chce túto záležitosť zrealizovať 
a dokončiť, ale nie je v možnostiach PSK celý problém vyriešiť. Nie je potrebné z toho robiť 
politický problém. K rozpisu uviedol, že pre tento rok vydal prípis 10%-ného viazania na 
tovary a služby. keďže PSK v podstate nemá kapitálové finančné prostriedky okrem 
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štrukturálnych fondov. V súčasnej dobe nevie odpovedať na otázku poslanca Kužmu, lebo 
všetko závisí od vývoja rozpočtu PSK. 
Poslanec Kahanec nevie, na čo sa stále predseda PSK vyhovára, keď mal štyri roky svoju 
vládu a daný problém mohol zmeniť v rámci svojich najvyšších kompetencií. Veď presadil 
a pretlačil napr. výstavbu DSS Orkucany aj napriek odporu. Tým nechce povedať, že PSK 
nepotrebuje takýto DSS, ale potrebuje aj iné služby a tiež riešenie dopravy. Ak by to predseda 
PSK ako štatutár chcel riešiť, tak už by to bolo vyriešené. Predseda PSK Chudík 
pripomenul, že nemal uznesenie Zastupiteľstva PSK, v ktorom poslanec Kahanec sedel. Ako 
mohol sám presadiť výstavbu DSS Orkucany, keď väčšinu v zastupiteľstve mal poslanecký 
klub KDH-SDKÚ-DS. Poslanec Kahanec by mal nad tým porozmýšľať. 
Poslanec Sýkora bude osobne rád, keď bude po voľbách a poslanci PSK sa vrátia k riešeniu 
podstatných problémov PSK. Na základe oslovenia občanov oblasti Popradu a okolia požiadal 
predsedu PSK o podporu kardiológa pre Poprad a okolie. V súčasnej dobe sú dvaja 
kardiológovia, z toho jeden je dlhodobo práceneschopný a tento stav je neúnosný. Existuje 
riešenie s tým, že našli kardiológa, ktorý by pôsobil vo Svite, lenže podľa stanoviska 
poisťovne je minimálna sieť naplnená. Predseda PSK Chudík poznamenal, že PSK vydáva 
lekárovi licenciu, ale lekár musí podpísať zmluvu o financovaní ambulancie s poisťovňami. 
Osobne nemá priamo vplyv na riešenie tohto problému, ale prvý krok môže urobiť. Podľa 
slov poslanca Kuročku je jediné rozumné riešenie dohodou medzi dlhodobo 
práceneschopným lekárom a tým, ktorý tam chce pracovať. Iné rýchle a praktické riešenie 
neexistuje. 
Poslanec Oros požiadal predkladateľa informatívnej správy o rozpise rozpočtu pre 
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, aby bola v budúcnosti doplnená 
o počet žiakov, pedagógov, klientov, zamestnancov, čím by hneď poukázala na úroveň 
hospodárenia v jednotlivých organizáciách a mala by lepšiu vypovedaciu schopnosť. 
Následne sa vyjadril k schválenému uzneseniu MsZ Veľký Šariš. Na tému výstavby 
sociálnych domov pre zdravotne postihnuté deti sa viedli dlhé diskusie. Bola predložená 
petícia 960 občanov, ktorú organizoval nezávislý poslanec. Poslanci MsZ Veľký Šariš 
rozhodli  pod tlakom týchto obyvateľov. On ako primátor nebol proti tomu a nepodpísal dané 
schválené uznesenie, ktoré dodnes nenadobudlo platnosť, čiže nepodporoval to, či sú deti 
rovné a rovnejšie. Momentálne je prekvapený a nevie pochopiť úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny, ktorý včera predložil žiadosť o prerušenie stavebného konania. Je pravda, že každá 
strana šírila svoju polopravdu a potom je ťažké samotné rozhodovanie. Predseda PSK 
Chudík zobral na vedomie hlasovanie jednotlivých poslancov MsZ Veľký Šariš. Keďže 
v Zastupiteľstve PSK sa hovorilo o rovnosti všetkých detí, mala by byť rovnosť aj v danom 
prípade, lebo hlasovali aj poslanci za KDH-SDKÚ-DS. 
Poslanec Gašpár interpeloval riaditeľa SÚC PSK v súvislosti so zavedením mýta 
a následnou zvýšenou kamiónovou dopravou  na úseku Petrovany – Drienov - Lemešany 
a späť, na ktorom je potrebné previesť monitoring. 
Poslankyňa Turčanová požiadala vedúceho odboru školstva o odpoveď na otázku, akým 
spôsobom VÚC ovplyvňuje proces schvaľovania a povoľovania študijných odborov na 
školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a či v tejto oblasti spolupracuje s úradmi práce, 
aby sa zbytočne nepodporovali odbory, ktoré sa nevyužijú v praxi. Predseda PSK Chudík 
odpovedal, že tento proces prebieha pod vedením vedúceho odboru školstva na základe 
rozhodnutia komisie školstva, mládeže, TV a športu, ktorého požiadal o odpoveď na vznesenú 
interpeláciu. 
Poslanec Václav nepovažoval za potrebné menovať konkrétnu záležitosť, lebo to nebol jeden 
prípad v rámci PSK. Ide ale o princíp, aby ako poslanec PSK vedel, akým spôsobom sa 
odbory na stredných školách v PSK prideľujú a schvaľujú.  
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K bodu 16 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 5. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK a  pozval  poslancov  PSK  na  ďalšie  plánované  6.  zasadnutie Zastupiteľstva  PSK dňa  
22. 6. 2010. 
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