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Prešovský  samosprávny  kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 5 / 2010 
 
 

zo 6. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 22.  júna 2010 v Prešove 
 
 
 

 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                  
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2010.                             
  4. Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v PSK.                                                         
  5. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov –  
      - schválenie projektových návrhov.                                                                                                                         
  6. Monitoring Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 2008 - 2015 – vyhodnotenie akčného plánu za rok 2009.                                            
  7. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1d  neinvestičné projekty (rozvojové dokumenty regiónov) - schválenie  
      projektových žiadostí.                     
  8. Národný projekt „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov  
      a projektov financovaných Európskou úniou“.                                                                                                       
  9. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za II. polrok 2009 a I. štvrťrok 2010.                                                                                                         
10. Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK.                                                    
11. Generel pre dopravnú infraštruktúru, oblasť Prešov.                                               
12. Integrovaný dopravný systém pre PSK.                                                                      
13. Návrh VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe,  
      fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK.                          
14. Správa o výsledku kontroly účtovných  a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných  
      subjektov verejnej správy za rok 2009 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v PSK.                                                                            
15. Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v zmysle platných stanov ARR PSK.                                                                                                                       
16. Návrh členov správnej rady a kandidátov na členov dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa.                                                       
17. Návrh na menovanie členov orgánov NEFO PSK, n. f.                                             
18. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.                            
19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                                                                                                                         
20. Schválenie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi  
      a súkromných zriaďovateľov.      
21. Rôzne. 
22. Interpelácie poslancov. 
23. Záver. 
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 6. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v treťom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 51 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyne Aftanasová, Vaľová a 
poslanci Halecký, Kostilník, Kuročka, Lešo, Mezovský, P. Molčan, Perignáth, Sýkora, 
Velecký.  
Predseda PSK Chudík navrhol zaradiť do programu ako bod č. 5 Informatívnu správu 
o povodniach a havarijných situáciách v mesiacoch máj – jún 2010 na cestách vo vlastníctve 
PSK s následným prečíslovaním ďalších bodov. Tento aktuálny materiál dostali poslanci PSK 
pred zasadnutím zastupiteľstva Poslanec Tarcala navrhol vypustiť z rokovania bod č. 20 
Schválenie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov. Podľa zákona č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v zmysle § 6 ods.12 písm. d) výšku dotácie pre tieto subjekty určuje zastupiteľstvo 
VZN, preto je podľa jeho názoru predložený materiál v rozpore s týmto zákonom. Súčasne 
predložil návrh uznesenia v znení: Zastupiteľstvo PSK žiada riaditeľa Úradu PSK predložiť 
na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK návrh VZN PSK o určení výšky dotácie pre 
školské zariadenia v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK zo dňa 2. 3. 2010.  Podľa osobného 
názoru predsedu PSK Chudíka tento bod programu nie je v rozpore so zákonom. Túto 
situáciu musí Zastupiteľstvo PSK vyriešiť v jeseni. V súčasnej dobe dostávajú školské 
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK približne rovnakú sumu ako neštátne školské 
zariadenia, lebo PSK všetkým krátil dotáciu o 10%. Školské zariadenia PSK majú 90% 
a neštátne 88%. Keďže nevie, ako sa bude ďalej vyvíjať rozpočet PSK, nemožno schváliť 
danú sumu cez VZN. Je presvedčený, že predložené uznesenie môže dnes zastupiteľstvo 
schváliť a je úplne jasné, že je potrebné aj  schválenie VZN PSK, ale podľa vývoja celého 
rozpočtu PSK. Schodok je momentálne takmer 9,7 mil. €. Možno bolo dobré, že sa 
neschválilo VZN so 100% alebo 97 % dotáciou, lebo podľa súčasného vývoja rozpočtu PSK 
by sa muselo meniť v rámci znížených príjmov. Je potrebné vychádzať z daného reálneho 
stavu a celá vec sa dorieši koncom roka na základe príjmov s tým, že PSK by garantoval 
približne rovnaké príjmy pre školské zariadenia PSK a neštátne školské zariadenia. 
Momentálne sa tak deje. 
Doplňovací návrh predsedu PSK Chudíka: 
- zaradiť do programu ako bod č. 5 Informatívnu správu o povodniach a havarijných 
situáciách v mesiacoch máj – jún 2010 na cestách vo vlastníctve PSK s následným 
prečíslovaním ďalších bodov. 
Hlasovanie:       za: 50   proti: 0            zdržalo sa: 0 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Pozmeňovací návrh poslanca Tarcalu: 
Zastupiteľstvo PSK 1/ vypúšťa z programu 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bod č. 20  
Schválenie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia 
v zriaďovateľskej pôsobnosti  cirkvi a súkromných zriaďovateľov; 2/ žiada riaditeľa Úradu 
PSK predložiť na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK návrh VZN o určení výšky 
dotácie pre školské zariadenia v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK zo dňa 2. 3. 2010. 
Hlasovanie:       za: 22   proti: 21            zdržalo sa: 8 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
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Program 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:  
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                  
  3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2010.                             
  4. Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v PSK.    
  5. Informatívna správa o povodniach a havarijných situáciách v mesiacoch máj – jún 2010 na cestách vo vlastníctve PSK.                                                      
  6. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov –  
      - schválenie projektových návrhov.                                                                                                                         
  7. Monitoring Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 2008 - 2015 – vyhodnotenie akčného plánu za rok 2009.                                            
  8. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1d  neinvestičné projekty (rozvojové dokumenty regiónov) - schválenie  
      projektových žiadostí.                     
  9. Národný projekt „Budovanie kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov  
      a projektov financovaných Európskou úniou“.                                                                                                       
10. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za II. polrok 2009 a I. štvrťrok 2010.                                                                                                         
11. Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK.                                                    
12. Generel pre dopravnú infraštruktúru, oblasť Prešov.                                               
13. Integrovaný dopravný systém pre PSK.                                                                      
14. Návrh VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe,  
      fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK.                          
15. Správa o výsledku kontroly účtovných  a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných  
      subjektov verejnej správy za rok 2009 vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v PSK.                                                                            
16. Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v zmysle platných stanov ARR PSK.                                                                                                                       
17. Návrh členov správnej rady a kandidátov na členov dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa.                                                       
18. Návrh na menovanie členov orgánov NEFO PSK, n. f.                                             
19. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.                            
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.                                                                                                                         
21. Schválenie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi  
      a súkromných zriaďovateľov.      
22. Rôzne. 
23. Interpelácie poslancov. 
24. Záver. 
Hlasovanie:      za: 32   proti: 0           zdržalo sa: 19  
Program 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Bieľaka, Cocuľu, Focka, 
Orlovského, Orosa.  
Hlasovanie:                 za: 48   proti: 0             zdržali sa: 2 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Ragana a poslanca Gašpára. 
 
 

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 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bolo prijatých 
celkom 52 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 Kahanec už na predchádzajúcich zasadnutiach zastupiteľstva požiadal hlavného 
kontrolóra PSK o vyčlenenie uznesení, ktoré nemožno termínovo kontrolovať a predložil 
jasný návrh na ich zmenu, zrušenie alebo nahradenie novými uzneseniami. Napr. uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 219/2007 týkajúce sa Kuzmányho ulice sa plní priebežne, pričom je 
uzavretá dohoda schválená Zastupiteľstvom PSK a podpísaná štatutármi VÚC a mesta Prešov, 
ktorá sa nesplnila. Na jednej strane sa pripravujú podklady a uznesenie sa plní priebežne, na 
druhej strane sa neplní dohoda. Je nemožné stále konštatovať priebežné plnenie uznesenia 
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a nespomenúť uzavretú priamo s tým súvisiacu dohodu. Môže konštatovať uskutočnenie 
rokovaní, stretnutí so zainteresovanými, posúvanie situácie po urgenciách dotiahnutia 
majetkovoprávneho vysporiadania Kuzmányho ulice, ale v predloženom materiáli by mali byť 
tieto veci jasne konštatované a formulované. Zo strany hlavného kontrolóra to v materiáli 
nebolo dané a je najvyšší čas, aby zastupiteľstvo rozhodlo o zmene uznesení, ktoré sa nedajú 
termínovo kontrolovať a naplniť. Musí byť jasná možnosť kontroly v termínoch. Dohoda sa 
zhruba do apríla 2010 nenaplnila a hlavný kontrolór stále konštatuje, že uznesenie sa 
priebežne plní. 
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: 39   proti: 0             zdržalo sa: 9 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. 
polrok 2010: Podľa slov Ing. Majdu, hlavného kontrolóra PSK, rozsah kontrolnej 
činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2010 v zmysle § 19c čl. II zákona č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve VÚC v znení neskorších predpisov bude zameraný a orientovaný na 
zmapovanie úrovne finančnej disciplíny a nakladania s majetkom PSK, poskytnutie 
informácie vedúcim zamestnancom PSK a informovanie poslancov PSK o vykonaných 
kontrolách a plnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov. V I. polroku 2010 
vykonal ÚHK PSK všetky kontroly schválené Zastupiteľstvom PSK v pláne kontrol. To 
znamená  celkom 32 následných finančných kontrol, z toho 15 kontrol na plnenie prijatých 
opatrení. Z celkového počtu vykonaných kontrol bolo 14 uskutočnených v školských 
zariadeniach, 7 v sociálnych zariadeniach, 4 kontroly v kultúrnych zariadeniach, 2 kontroly na 
Úrade PSK a 5 kontrol v dopravných zariadeniach PSK. Do konca roka 2009 ÚHK PSK  
vykonal minimálne jednu kontrolu v každom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Tým poukázal na nedostatky pri riadení, hospodárení, nakladaní s rozpočtom a majetkom vo 
všetkých zariadeniach PSK a v ďalšom období sa chce zamerať na námatkové kontroly podľa 
závažnosti porušenia zákonov zistených na základe výsledkov predošlých kontrol a plnenie 
prijatých opatrení. ÚHK PSK vykoná na úrade kontroly podľa potrieb,  pripraví stanovisko 
k rozpočtu PSK na rok 2011, kontrolu prijatých uznesení, kontrolu spolufinancovania 
projektov, a to z dôvodu, že na Úrade PSK bola v I. polroku 2010 vykonaná kontrola NKÚ 
SR. Dúfa, že Zastupiteľstvo PSK schváli  predložený materiál, ktorý napomôže odstráneniu 
nedostatkov pri správe a riadení organizácií zriadených PSK. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  plán kontrolnej 
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2010. 
Hlasovanie:       za: 47   proti: 0    zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Návrh Zásad vybavovania sťažností a petícií v PSK: 
Ing. Majda, hlavný kontrolór PSK uviedol, že v Zbierke zákonov v čiastke 4 uverejnenej 
dňa 13. 1. 2010 bol zverejnený zákon č. 9/2010 o sťažnostiach, ktorý nadobudol účinnosť 1. 
2. 2010. Podľa § 26 ods. 3 uvedeného zákona orgán verejnej správy upraví vybavovanie 
sťažností vnútorným predpisom podľa § 11 ods. 1 do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia 
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účinnosti tohto zákona. Podanie sa posudzuje podľa obsahu. Ak obsahuje viacero častí 
a niektoré nie sú sťažnosťou, vybaví len tie časti, ktoré sú sťažnosťou. Ak sú všetky časti 
podania sťažnosťami, ale na vybavenie niektorých nie je orgán verejnej správy príslušný, 
vybaví iba tie sťažnosti, na ktorých vybavenie je príslušný, ostatné časti postúpi orgánu 
verejnej správy príslušnému na ich vybavenie. Sťažnosťou nie je podanie, ktoré má charakter 
dopytu, názoru alebo žiadosti, poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti orgánu verejnej 
správy, smeruje proti rozhodnutiu organizácie, keď orgán verejnej správy upozorňuje na 
nedostatky iného orgánu. Sťažnosť možno podať písomne, ústne do zápisnice, telefaxom 
alebo elektronickou poštou. Musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo 
prechodného pobytu. V prípade právnickej osoby musí obsahovať jej názov a sídlo, meno 
a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať. Sťažnosť musí byť čitateľná a zrozumiteľná. 
Musí z nej byť jednoznačné proti komu smeruje, na aké nedostatky poukazuje, čoho sa 
sťažovateľ domáha a musí byť sťažovateľom podpísaná. Anonymné sťažnosti sa nešetria.  
Sťažnosť zaslaná telefaxom a elektronickou poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju 
sťažovateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne potvrdí podpisom, inak sa 
odloží. Lehota na vybavenie sťažnosti je 60 pracovných dní. Môže byť predĺžená o 30 
pracovných dní, ak je náročná na prešetrenie. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa 
rušia predošlé zásady schválené na 15. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 7. 10. 2003. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   s c h v a ľ u j e  Zásady vybavovania 
sťažností a petícií v PSK.      
Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa rušia Zásady vybavovania sťažností 
a petícií schválené na 15. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 7. 10. 2003. 
Hlasovanie:       za: 46   proti: 0             zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Informatívna správa o povodniach a havarijných 
situáciách v mesiacoch máj – jún 2010 na cestách vo vlastníctve 
PSK: Ing. Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK uviedol, že materiál  je spracovaný 
aj v legislatívnej forme a v prvej časti hovorí o možnostiach PSK vo väzbe na štát. Prvý 
výjazd bol zaznamenaný dňa 16. 5. 2010. Obsahuje rozpis všetkých úsekov, ktoré bolo nutné 
očistiť, sanovať príp. zabezpečovať v rámci záchranných zabezpečovacích prác. Najhoršia 
situácia vznikla v prvých dvoch júnových dňoch, kedy obrovský nápor vodných zrážok 
v okresoch Stará Ľubovňa, Kežmarok, Bardejov, Svidník, sčasti Humenné spôsobil 
v dôsledku vysokého premočenia hĺbky zemín znehodnotenie cestných telies. Ide o najhorší 
stav od prechodu ciest II. a III. triedy pod PSK. Škody a záchranné práce predstavujú zhruba 
25 mil. €. S touto obrovskou čiastkou sa bude musieť PSK vysporiadavať niekoľko rokov. 
Požiadal prítomných poslancov PSK, aby si tabuľku na str. 8 označili ako prílohu č. 1 
materiálu. Tá udáva najviac postihnuté miesta, ktoré je z hľadiska prevádzkovej spôsobilosti 
nutné riešiť. Ide o tieto úseky ciest II. a III. triedy: Kežmarok (poškodenie mostnej 
konštrukcie), Jakubova Voľa (podmytý most, doplnenie mostných konštrukcií), Šarišské 
Dravce – Krásna Lúka (podmytý most), Pusté Pole (výstavba nového mosta), Jarovnice 
(podmytý most v smere do obce, jediná spojnica do Lažan), Plaveč – most č. 001 (pokles 
mostnej konštrukcie), Nová Ľubovňa – most č. 001 (pokles mostnej konštrukcie), Jakubany – 
most č. 002 (spadnutá mostná konštrukcia do toku), Holumnica – most č. 002 (podmytý most 
v smere do obce), Holumnica – most č. 005 (oprava menšieho mosta), Sulín – most č. 002 
(poškodený most), Jurské – most č. 009 (prepadnutá mostná konštrukcia, nový most), 
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Udavské – Vyšný Hrušov (odtrhnutie cestného telesa), Paršivá (lokálne zosuvy), Vyšné Hágy 
– Štrbské Pleso (zosuv cestného telesa), Križovany - Hrabkov (zosunuté cestné telesá), 
Petrovany (zosuv cestného telesa), Lažany (zosunuté cestné teleso), Mníšek n/P- Káče – 
Medzibrodie (najťažší úsek PSK, odplavenie cestného telesa). Vzhľadom na finančnú situáciu 
požiadal o zmenu návrhu na uznesenie v bode B nasledovne: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje 
zahájenie investičných akcií uvedených v prílohe č. 1 materiálu s riešením havarijných stavov 
vzniknutých po povodniach v mesiaci máj – jún 2010 – záchranné a  zabezpečovacie  práce  
a  stabilizačné  práce  poškodených  úsekov  ciest a mostov. Bod C splnomocňuje sa vypustí.  
Diskusia:  
Poslanec Sokol poznamenal, že komisia dopravy na svojom zasadnutí sumarizovala stav 
poškodených ciest a mostov v PSK. Jednoznačne konštatovala, že ide o najväčší rozsah škôd 
na cestách II. a III. triedy v PSK od jeho existencie. Konkrétne len v okrese Stará Ľubovňa 
boli postavené tri pontónové mosty vo veľmi krátkom čase na zabezpečenie priechodnosti 
ľudí. Doteraz sa nepodarilo vyriešiť osadu Medzibrodie so 44 obyvateľmi v oblasti medzi 
Mníškom n/Popradom a Sulínom. Dnes by mal byť prejazdný úsek cesty medzi Sulínom 
a Závodím s tým, že sa bude riešiť prejazd  do obce Medzibrodie. Žiada si to veľké úsilie 
všetkých zainteresovaných strán, či už samotnej SÚC PSK, ale aj povodňových a 
mimoriadnych štábov. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu riešenia tohto stavu formou 
sanácie alebo ďalších zdrojov. Určite bude potrebné hľadať ďalšie finančné prostriedky na 
vykrytie týchto povodňových škôd. Poslanec Cocuľa dodal, že povodňová situácia, ktorá 
postihla väčšinu okresov PSK je hrozná, lebo povodne prichádzali vo viacerých časových 
vlnách. Konkrétne okres Svidník bol postihnutý povodňami 2. 6. 2010 a 19. 6. 2010, kedy 
bolo zaplavených 10 obcí s vyhlásením III. stupňa povodňovej aktivity. Okrem škôd priamo 
v obciach na rodinných domoch a miestnych komunikáciách, boli znova poškodené cesty 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, preto konečné vyčíslené škody budú ešte vážnejšie 
a alarmujúcejšie. Vie, že v súčasnej dobe nie je dostatok finančných prostriedkov, ale 
Zastupiteľstvo PSK bez rozdielu politickej príslušnosti by malo nielen odstraňovať následky 
týchto škôd, ale riešiť a nepodceňovať aj protipovodňovú prevenciu, aby nevznikali škody na 
majetku PSK. Poslanec Kahanec uviedol, že určite každý z poslancov PSK chce vyjadriť 
svoju účasť a solidaritu občanom v postihnutých oblastiach. Súhlasí s predrečníkom, že 
dôležitá je prevencia. Rozsah škôd a havarijných stavov je veľmi veľký a je potrebné ich 
akútne riešiť. V predloženom materiáli na str. 7 sa uvádza, že je nevyhnutné systémové 
riešenie, čo znamená prevenciu a realizáciu protipovodňových opatrení. Ukázalo sa, že aj 
obce, ktoré  si na vlastnú päsť postavili ochranné hrádze a valy, vyriešili len svoj konkrétny 
problém, pretože povodeň zasiahla obec za nimi. Odstraňovanie následkov povodní z úrovne 
štátu je ďalší problém. Od starostov obcí sa dozvedel, že rozdeľovanie prostriedkov od štátu 
nemá riadne pravidlá. Je potrebné riešiť akútne stavy a škody v postihnutých lokalitách 
uvedené v materiáli, ale nebol by vôbec problém, keby poslanci PSK dostali predložený 
materiál minimálne elektronickou poštou. Nepatrí sa dávať takýto dôležitý materiál 
poslancom PSK priamo na stôl. Aj keď hlavné bremeno bude určite ležať na strane štátu, je 
nevyhnutný aj systémový prístup PSK, aby sa spolupodieľal na prijatí ekologických 
a ekosystémových opatrení. Ak sa to nespraví, PSK bude stále odstraňovať škody. Terajšia 
vláda na odstránenie škôd vyčlenila zhruba 700 mil. Sk. Na odstránenie  problémov povodní  
a ich dôsledkov je potrebných zhruba 20 miliárd na zásadné riešenia. V konečnom dôsledku 
sa na odstraňovaní škôd nazberá kopa miliárd. Predseda PSK Chudík podotkol, že 
systémové opatrenia sú len v právomoci štátu. PSK z úrovne samosprávy nemá tieto 
kompetencie. Od roku 1990 sa ani jedna vláda  nepustila do riešenia systémových opatrení.  
Je zaujímavý postreh, že keby nebol Ružín, možno by boli zaplavené Košice a keby bol Tichý 
Potok, nebol by problém s Torysou. Ale to všetko sú len úvahy. Touto vecou by sa mal 
zaoberať a konečne začal konať Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., a ministerstvo 
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pôdohospodárstva. Tento materiál bol čiastočne spracovaný v piatok a dopracovaný 
v pondelok poobede, preto ho dostali poslanci PSK pred zasadnutím zastupiteľstva. Poslanec 
Holodňák potvrdil, že povodne predstavujú ľudské tragédie aj obrovské  škody. Osobne 
navštívil všetky obce okresu Svidník a najhoršia situácia je v obci Šemetkovce. Požiadal 
riaditeľa SÚC PSK, aby sa zaoberal havarijným stavom aj v tejto obci, nakoľko nie je 
zaradený v prílohe č. 1 materiálu. Poslanec Baran sa spýtal predsedu PSK, či sa škody 
v školských zariadeniach PSK budú riešiť zvlášť, napr. Gymnázium a SOŠ v Kežmarku. 
Predseda PSK Chudík odpovedal, že je pripravený materiál do bodu Rôzne pre SOŠ 
v Kežmarku na opravu kotolne 300 000 €. Poslanec Bieľak predpokladá, že finančné 
prostriedky idú z rezervného fondu PSK a to by malo byť uvedené v uznesení. Materiál 
obsahuje len vybrané najakútnejšie úseky ciest a následky povodní budú omnoho väčšie. 
Preto od SÚC PSK očakáva predloženie novej správy na ďalšie zasadnutie zastupiteľstva, 
doplnenej o ďalší skutočný stav s návrhmi riešenia. Predseda PSK Chudík doplnil, že  
z tohto dôvodu je Ing. Kozákom predložená zmena uznesenia. Schvaľuje sa v podstate len 
začatie prác a 24. 8. 2010  by boli schválené konkrétne sumy v úprave rozpočtu z rezervného 
fondu. Najhoršie je poškodený most v Orlove dlhý 90 m, ktorý úplne spadol a nie je uvedený  
v materiáli, lebo tohto roku ho SÚC PSK nevie opraviť vzhľadom na potrebnú čiastku 2,5 
mil. €. Poslanec Tarcala konštatoval, že PSK sa stretáva s mimoriadnou  situáciou, ktorá 
vyžaduje aj mimoriadne riešenia. Osobne si myslí, že rezervný fond PSK  zďaleka nebude 
stačiť na opravu ciest aspoň do takej miery, aby boli zjazdné. Táto situácia si bude žiadať 
mimoriadne opatrenie. Malo by spočívať v tom, že zmenou legislatívy by PSK mal dosiahnuť, 
aby financovanie záchranných a lokalizačných prác v III. povodňovom stupni bolo 
financované vládou nielen pre mestá a obce, ale aj pre samosprávne kraje. Ďalej je potrebné 
požiadať o prehodnotenie Národného strategického referenčného rámca v oblasti ROP, aby 
bola zmena v alokácii finančných prostriedkov a aby sa aj centrálne z úrovne vlády riešili 
takéto mimoriadne situácie, ktoré postihli PSK aj ďalšie kraje SR. V oblasti povodní je 
potrebné, aby rokovania so Slovenským vodohospodárskym podnikom, š. p., priniesli aj 
určité ozajstné výsledky, pretože pred dvomi rokmi opravil PSK v okrese Bardejov 
s množstvom finančných prostriedkov cesty zničené povodňami v roku 2008 a dnes nové 
úseky ciest už neexistujú, lebo ich zobrala Topľa. Preventívne sa neurobilo nič a investícia 
PSK vyšla nazmar. Ak nebudú prijaté zásadné opatrenia zo strany Slovenského 
vodohospodárskeho podniku, š. p., navrhol provizórne riešiť cesty v lokalitách, kde chýbajú 
preventívne opatrenia, nečistia sa vodné toky a investície PSK vychádzajú nazmar. Tieto veci 
by si zaslúžili pozornosť aj vo forme uznesenia a jeho zaslania ústredným orgánom, ktoré 
však nemá pripravené, pretože materiál bol dodatočne zaradený do programu. Predseda PSK 
Chudík súhlasí s financovaním v rámci III. stupňa krízovej situácie aj alokácie finančných 
prostriedkov. Momentálne má PSK 6,6 mil. € a suma v súčasnosti už prekročila 9 mil. €. Po 
všetkých povodniach od roku 2002 rokovania PSK s vodohospodármi nie sú úspešné. Napr. 
v roku 2006 po povodniach dostal od nich odpoveď, že podľa nejakého zákona je každý 
povinný starať sa o svoj majetok sám. Voda sa však vylieva na tých istých úsekoch napr. 
Ľutina r. 2005 a 2006, Livov - Livovská Huta – Kríže r. 2008 a 2010. Preto sa budú robiť len 
provizórne priechody. Vodohospodársky podnik nekoná ani v najhoršej situácii v oblastiach 
Sulín, Závodie, Mníšek n/Popradom, Káče, Medzibrodie, o čom sa osobne presvedčil 
a s vodohospodármi sa nedá normálne rozprávať. Od roku 1990 ani jedna vláda neriešila túto 
situáciu a od vzniku PSK v roku 2002 po svojich osobných skúsenostiach môže povedať, že 
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., po povodniach nikdy nikde nič neopravil. Nevie, 
na čo vlastne existuje a kde dáva peniaze. Možno tieto veci mali prejsť legislatívne v roku 
2001 pod samosprávne kraje a situácia by bola iná. Poslanec Fedor dodal, že ak PSK 
nedokáže zabrániť povodniam systémovými opatreniami, je potrebné stavať mosty, ktoré 
vydržia a nezoberie ich prívalový dážď každé 2 - 3 roky. Poslanec Bieľak predložil 
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doplňovací návrh uznesenia v časti C v znení: Zastupiteľstvo PSK vyjadruje poďakovanie 
všetkým subjektom (fyzickým a právnickým osobám), ktoré sa aktívne zapojili do záchranných 
a zabezpečovacích prác počas povodňovej situácie v mesiaci máj – jún 2010 na území PSK. 
Predseda PSK Chudík navrhol doplniť návrh na uznesenie v časti B o schválenie 
financovania zosuvu cestného telesa cesty č. II/537 Vyšné Hágy – Štrbské Pleso v sume 
491 500 EUR. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.   b e r i e   n a    v e d o m i e 
       informatívnu správu o povodniach v mesiacoch  máj – jún 2010 na cestách vo  
       vlastníctve PSK 
B.   s c h v a ľ u j e 
B.1 zahájenie    investičných   akcií    uvedených  v   prílohe   č. 1   materiálu  s riešením  
      havarijných  stavov  vzniknutých  po  povodniach  v  mesiaci  máj  –  jún  2010    -  
      – záchranné a  zabezpečovacie  práce  a  stabilizačné  práce  poškodených  úsekov   
     ciest a  mostov  
B.2 financovanie zosuvu cestného telesa cesty č. II/537 Vyšné Hágy – Štrbské Pleso  
       v sume 491 500 EUR 
C.  v y j a d r u j e 
      poďakovanie  všetkým  subjektom  (fyzickým  a  právnickým  osobám),   ktoré   sa    
      aktívne zapojili do záchranných a zabezpečovacích prác počas povodňovej situácie  
      v mesiaci máj – jún 2010 na území PSK. 
Hlasovanie:       za: 47   proti: 0            zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov – schválenie projektových návrhov: Ing. Kozák, riaditeľ Správy 
a údržby PSK, predkladá návrh na riešenie problémov cestného hospodárstva PSK v rámci 
zverenej siete. SÚC PSK sa pomerne úspešne darí realizovať tri projekty v okresoch 
Bardejov, Humenné a Prešov. Ministrom už boli podpísané aj ďalšie zmluvy, takže práce na 
14 akciách budú postupne a plynule pokračovať. SÚC PSK zostáva čiastka 6,6 mil. € a všetky 
prostriedky, ktoré bude možné získať z ROP Opatrenia 5.1, budú dané na odstraňovanie 
povodňových škôd. Následne prezentoval tieto havarijné stavy: Poliakovce – Bardejov (zosuv 
cestného telesa), Udavské – Vyšný Hrušov (odtrhnutie cestného telesa), Ruská Poruba 
(odtrhnutie cestného telesa), Dlhé Stráže (zosuv svahu), Paršivá – celý úsek od Bijacoviec po 
Vyšný Slavkov  (lokálne zosuvy a poškodenie krytu vozovky), Tichý Potok (odplavenie 
konštrukcie cestného telesa), Drienov – Petrovany (zosuv cestného telesa), Križovany – 
Hrabkov (zosunuté cestné teleso), Lažany (zosunuté cestné teleso), Orlov – most č. 003 
(spadnutá mostná konštrukcia do toku), Holumnica – Jurské (odplavenie cestného telesa 
a krytu cesty), Šambron (odplavené cestné teleso), Malý Lipník – Sulín (odplavenie cestného 
telesa, zosuv svahov), Lomné (zosuv cestného telesa), Sačurov (pokles mostnej konštrukcie). 
Návrh na uznesenie je navrhnutý tak, aby sa v rámci možností pre tieto a ďalšie úseky 
zabezpečil príslušný stupeň projektovej dokumentácie riešením z financovania tohto roku, 
alebo zaplatením projektantom v budúcom roku. Ďalšie úseky budú zahrnuté do celkového 
riešenia a zaradenia do projektu po konzultáciách s odborom SO/RO a ministerstvom 
výstavby. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s c h v a ľ u j e  použitie 
zostávajúcich finančných prostriedkov alokovaných v rámci Regionálneho operačného 
programu, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť 
regiónov v súlade s podmienkami výzvy na cestách II. a III. triedy pod ľa stavebno-
technického stavu vrátane spracovania príslušných stupňov projektovej dokumentácie 
(príloha č. 1 materiálu). 
Hlasovanie:       za: 49   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 – Monitoring Programu hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja PSK 2008 – 2015 – vyhodnotenie akčného plánu za rok 
2009: Podľa slov Mgr. Žiaka, vedúceho odboru  RR, ÚP a ŽP Úradu PSK,  predložený  
materiál bol vypracovaný na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 378/2008, ktorým bol 
schválený Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015.  Úlohy 
boli splnené nad rámec akčného plánu na rok 2009, pri niektorých nezrealizovaných 
aktivitách je uvedený dôvod nesplnenia, hlavne pri príprave projektových zámerov. Ak nebol 
projekt schválený, v poznámke je  uvedené z akého dôvodu. Štruktúra materiálu je daná 
jednotlivými prioritnými témami podľa PHSR s uvedením aktivity, zdrojom financovania, 
čerpaním a v rámci poznámky je zdôvodnenie príp. iné skutočnosti. Aktivity nad rámec 
akčného plánu sú popísané ako iné aktivity s uvedením zdrojov v rámci PSK. Komisia 
RRaCR odporúča Zastupiteľstvu PSK  zobrať na vedomie  materiál v predloženom znení. 
Diskusia:  
Poslanec Kahanec uviedol, že vyhodnotenie akčného plánu za rok 2009 je veľmi dôležité.  
Podľa jeho názoru v materiáli chýba základný rámec toho, čo sa vyhodnocuje. Napr. pri 
Inovačnom partnerskom centre je uvedená v položkách rekonštrukcia, vypracovanie, 
a v plnení sa píše bolo založené, obsahom projektu je vytvorenie, v sebe zahŕňa, bude sa 
zameriavať. Nie je tam ani jedna zmienka o tom, že rekonštrukcia bola tak a tak urobená, že 
vypracovanie implementácie metodológie bolo vtedy urobené, že vypracovanie regionálnej 
rozvojovej stratégie bolo urobené, alebo čo sa s ním deje. Hovorí sa len o založení 
regionálneho informačného fóra, obsahu projektu, čo v sebe zahŕňa a na čo sa bude 
zameriavať. V materiáli chýbajú termíny. Nevie, na základe čoho sa potom vypracúva 
vyhodnotenie. Podobný problém je pri vytvorení koordinačnej rady, kde chýbajú základné 
údaje, teda kedy a kým bola vytvorená. Podobné konštatovania sú aj v ďalších odsekoch 
materiálu a v bode Prioritná téma č. 7 – Rozvoj dopravnej infraštruktúry v ďalších aktivitách 
je uvedená len napr. rekonštrukcia cesty s uvedením výdavkov v roku 2009 bez vyhodnotenia. 
Teda sú uvedené iba položky bez akéhokoľvek monitoringu a vyhodnotenia. V kapitálových 
výdavkoch je podobný stav bez vyhodnotenia a plnenia. V niektorých položkách je to 
uvedené napr. na str. 26 pri aktivitách Vlastivedné múzeum Hanušovce n/Topľou, Tatranská 
galéria v Poprade, Múzeum Kežmarok, kde boli jasne konštatované veci. Pri väčšine položiek 
to nie je uvedené, potom tento materiál nemá vypovedaciu hodnotu. Poslanec Cocuľa 
poznamenal, že vystúpenie poslanca Kahanca bolo v niektorých bodoch veľmi podnetné. 
Komisia RRaCR prerokovala predložený materiál na svojom zasadnutí dňa 25. 5. 2010   
s konštatovaním, že tento akčný plán nie je dogma a bude neustále dopĺňaný. Je veľká škoda, 
že na jej zasadnutí chýbal poslanec Kahanec, lebo jeho pozitívne a podnetné návrhy už mohli 
byť zapracované v materiáli. Je potrebné si zobrať ponaučenie z týchto vecí, dôkladne ich 
analyzovať a monitoring PHSR neustále dopĺňať. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  b e r i e    n a    v e d o m i e 
monitoring Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 2008 – 2015 –  
vyhodnotenie akčného plánu za rok 2009.        
Hlasovanie:       za: 33   proti: 0             zdržali sa: 4  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Regionálny operačný program, Opatrenie 4.1d 
neinvestičné projekty (rozvojové dokumenty regiónov) – 
schválenie projektových žiadostí: Mgr. Žiak, vedúci odboru RR, ÚP a ŽP 
Úradu PSK, predkladá materiál pozostávajúci z 5 samostatných projektových zámerov s 5 
návrhmi na uznesenie, o každom z nich by Zastupiteľstvo PSK malo hlasovať osobitne. 
Schválené uznesenia potom budú súčasťou projektových žiadostí. Prvým projektovým 
zámerom je Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja PSK. V rámci výzvy 4.1d 
je možné predkladať takéto rozvojové dokumenty a projekty samosprávnych krajov 
s uvedením termínu spracovania a implementácie týchto projektov predĺžený na 42 mesiacov. 
Nový PHSR PSK by mal zohľadniť aj nové dokumenty na úrovni EÚ ako je „Európa 2020“, 
ich rozpracovanie na národnej úrovni, aj všetky iné dokumenty na národnej úrovni ako napr. 
Národná stratégia regionálneho rozvoja a pod. V rámci tejto výzvy chce využiť PSK možnosť 
prípravy  PHSR s čerpaním prostriedkov v rámci EÚ. Druhým projektom je Program rozvoja 
vidieka PSK. PSK je svojím charakterom skôr vidieckym regiónom so svojimi špecifikami, 
preto aj prístup k nemu by mal byť iný. Je potrebné riešiť zvlášť dostupnosť určitých služieb 
obyvateľstvu, dopravné systémy a pod., preto PSK využíva túto možnosť v rámci výzvy. 
Tretím projektovým zámerom je Projekt energetického manažmentu PSK a Analýza 
efektívnosti pri používaní energie v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Ide 
o úlohu vyplývajúcu pre PSK aj zo zákona NR SR č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti 
pri používaní energie, kde aj samosprávne kraje s účinnosťou od 1. 1. 2013 budú musieť 
zohľadňovať sprísnené kritériá na hospodárnosť a efektívnosť využívania elektrickej energie. 
Dotýka sa nielen Úradu PSK, ale aj všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Vypracovaný dokument by riešil aj úsporu finančných prostriedkov v rámci energií. Štvrtým 
projektom je Environmentálna štúdia rekreačnej oblasti Domaša a trvalo udržateľný rozvoj 
územia. Predložený návrh vyplýva z uznesenia komisie ÚP, ochrany a tvorby ŽP, ktorým 
členovia komisie žiadali spracovanie takého dokumentu, pretože Domaša je po Vysokých 
Tatrách ďalším možným centrom cestovného ruchu. Vypracovaný dokument určí určité 
regulatívy a stratégiu ďalšieho postupu. Piatym predkladaným projektom je Koncept 
Územného plánu regiónu Prešovského kraja. Územný plán bol schválený v roku 1998 
a všetky realizované zmeny zneprehľadňujú tento dokument. Ide aj o úlohu pre PSK 
vyplývajúcu zo stavebného zákona, kde sa rieši aj názov dokumentu. V horizonte 3 - 4 rokov 
je potrebné pristúpiť k spracovaniu tohto základného dokumentu PSK a tým využiť aj 
finančné prostriedky na jeho realizáciu z EÚ. Ide zhruba o spolufinancovanie vo výške 5% 
každého zámeru. 
Diskusia:  
Poslanec Kahanec poznamenal, že možno niekomu v predchádzajúcom materiáli nechýbali 
spomínané údaje, ale osobne si myslí, že keď niekto pozorne číta materiál, tieto veci mu 
chýbať musia. Jeho neúčasť na komisii nie je podstatná. Podstatné je, že hocikto aj predseda 
komisie si môže seriózne pozrieť predložený materiál a tieto veci mu budú chýbať. V tomto 
bode sú predložené ďalšie projekty  pre využitie zdrojov a pre prípravu vecí dobré, ale keď sa 
budú vyhodnocovať rovnako ako materiál v predošlom bode, tak nebudú stáť za to. Pri prvom 
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projekte PHSR PSK je okrem iného uvedené, že pre potreby budúceho hodnotenia realizácie 
programu a hodnotenia a naplnenia cieľov a priorít bude navrhnutý systém monitorovania 
a hodnotenia. Preto očakáva, že ďalšie projekty budú mať systém monitorovania 
s vypovedacou schopnosťou a hodnotením. Bez normálneho zhodnotenia položiek je úplne 
zbytočné predkladanie takýchto materiálov Zastupiteľstvu PSK. Pri treťom projekte 
energetiky sú jeho cieľom navrhnuté opatrenia na zlepšenie stavu hospodárenia s energiami. 
Tak isto sú tam uvedené veľmi všeobecné konštatovania ako zmeniť výrobné technológie na 
strane výroby a spotreby, zmeniť postupy a návyky na strane výroby a spotreby, očakával by 
tam aspoň to, čo je uvedené v závere, a to pravidelné sledovanie prevádzky budov.   
Osobitnou položkou nie je uvedené uskutočnenie a vykonanie energetického auditu, ale 
v záverečnej vete sa hovorí, že výstupom energetického auditu budú konkrétne opatrenia.  
Zásadnou položkou by malo byť vypracovanie energetického auditu a na základe toho riešiť, 
ktoré budovy budú využívané, zateplené, odpredané a pod. Ak nebudú v projektoch uvedené 
konkrétne veci, tak všeobecné konštatovania veľmi nepomôžu. Poslanec Cocuľa vo svojej 
predchádzajúcej faktickej poznámke ako predseda komisie RRaCR vysoko hodnotil pozitívny 
vklad poslanca Kahanca v diskusii k bodu 7, ktorým priniesol mnoho pozitívnych návrhov. 
Škoda len, že neboli prenesené do výstupu na dnešnom zasadnutí zastupiteľstva. Osobne 
garantuje, že na ďalšom zasadnutí sa komisia vráti k predmetnému materiálu a o jeho 
podnetných návrhoch bude diskutovať, aby sa čím skôr objavili na zasadnutí zastupiteľstva. 
       Návrh na uznesenie: 
       Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     s c h v a ľ u j e 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom  
“Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho 
kraja“  v rámci výzvy ROP-4.1d-2010/01, ktorý je v súlade s platným Územným 
plánom Prešovského samosprávneho kraja a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

2. zabezpečenie realizácie projektu “Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja” po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok 

3. spolufinancovanie projektu vo výške 3 500 EUR = 5% z celkových oprávnených 
výdavkov.  

Hlasovanie:       za: 42     proti: 0             zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja       s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom  

“Program rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja”  v rámci výzvy ROP-
4.1d-2010/01, ktorý je v súlade s platným Územným plánom Prešovského 
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

2. zabezpečenie realizácie projektu “Program rozvoja vidieka Prešovského 
samosprávneho kraja ” po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

3. spolufinancovanie projektu vo výške 3 500 EUR = 5% z celkových oprávnených 
výdavkov.  

Hlasovanie:       za: 43     proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Návrh na uznesenie: 
      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja       s c h v a ľ u j e 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom  
“Projekt energetického manažmentu PSK a  Analýza efektívnosti pri používaní 
energie v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK” v rámci výzvy ROP-
4.1d-2010/01, ktorý je v súlade s platným Územným plánom Prešovského 
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

2. zabezpečenie realizácie projektu “Projekt energetického manažmentu PSK 
a Analýza efektívnosti pri používaní energie v zariadeniach v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK” po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

3. spolufinancovanie projektu vo výške 4 500 EUR = 5% z celkových oprávnených 
výdavkov.  

Hlasovanie:       za: 43      proti: 0               zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja       s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom 

“Environmentálna štúdia rekreačnej oblasti Domaša a trvalo udržateľný rozvoj 
územia” v rámci výzvy ROP-4.1d-2010/01, ktorý je v súlade s platným Územným 
plánom Prešovského samosprávneho kraja a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

2. zabezpečenie realizácie projektu “Environmentálna štúdia rekreačnej oblasti 
Domaša a trvalo udržateľný rozvoj územia” po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok 

3. spolufinancovanie projektu vo výške 3 500 EUR = 5% z celkových oprávnených 
výdavkov.  

Hlasovanie:       za: 43      proti: 0               zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 

 
Návrh na uznesenie: 

      Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja       s c h v a ľ u j e 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom  

“Koncept Územného plánu regiónu Prešovského kraja” v rámci výzvy ROP-4.1d-
2010/01, ktorý je v súlade s platným Územným plánom Prešovského 
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

2. zabezpečenie realizácie projektu “Koncept Územného plánu Prešovského kraja” 
po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

3. spolufinancovanie projektu vo výške 8 250 EUR = 5% z celkových oprávnených 
výdavkov. 

Hlasovanie:       za: 42      proti: 0               zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 9 – Národný projekt „Budovanie kapacít regionálnej 
samosprávy pre implementáciu verejných politík prostredníctvom 
programov a projektov financovaných Európskou úniou“: Mgr. 
Žiak, vedúci odboru RR, ÚP a ŽP Úradu PSK uviedol, že pri schvaľovaní ROP bola veľká 
diskusia samosprávnych krajov s ministerstvom výstavby o spôsobe realizovania ROP. V SR 
sa ako v jedinom z okolitých štátov, bude realizovať centrálne cez ministerstvo. Tým PSK 
prichádza o určité nástroje na riešenie stanovených úloh. Samosprávne kraje by mali byť 
pripravené na implementáciu takýchto politík, či už ide o ROP príp. iné definované 
v budúcom období. Uvažuje sa pôvodne o spustení globálneho grantu. V novom 
programovacom období by mal byť  zabezpečený ROP za jednotlivé samosprávne kraje,  
ktoré je potrebné personálne, kapacitne a technicky dobudovať pripraveným národným 
projektom. Partnermi by v tomto projekte mali byť PSK, KSK, ŽSK, TSK a lídrom bude 
BBSK.  BSK je vyňatý a ďalšie dva samosprávne kraje sa zatiaľ nevyjadrili. Tento národný 
projekt je už spustený, podpísaný, je uzavretá dohoda s BBSK. Je veľmi stručne popísaný, 
pretože  PSK má  o ňom len základné informácie. Jeho výsledkom by malo byť vytvorenie 
efektívneho systému riadenia a čerpania pomoci z EÚ, vyškolenie príslušných manažérov 
v týchto samosprávnych krajoch, vybudovanie jednotného regionálneho systému riadenia 
čerpania pomoci z EÚ na úrovni procesov (dobudovanie koordinačnej jednotky a vytvorenie 
IT podpory, zakúpenie softvérov), vyškolenie manažérov v špecifických oblastiach 
a zvýšených odborných zručnostiach. Celkové finančné prostriedky sú zatiaľ odhadované, 
preto nie je možné povedať konkrétnu sumu za PSK. Výška príspevku PSK by nemala 
presahovať výšku 40 000 €. PSK musel vopred garantovať, že ide do tohto projektu s týmito 
partnermi a je potrebné aj schválenie uznesenia Zastupiteľstvom PSK. Ďalšie známe 
konkrétne informácie budú pripravené a predložené Zastupiteľstvu PSK. 
Diskusia:  
Poslanec Kahanec poznamenal, že nové programovacie obdobie uvedené v dôvodovej správe 
je 2007 – 2013. Do určitej miery ho zaráža, že aktivity spomínané v projekte by mali byť 
urobené pred programovacím obdobím alebo na jeho začiatku. PSK je v polovici 
programovacieho obdobia, teraz realizuje tento projekt. Pokým všetko stihne, skončí 
programovacie obdobie. Poslanec Kubík dodal, že v zmysle tohto materiálu má byť 
vytvorená centrálna koordinačná jednotka s vytváraním postupného jednotného systému 
riadenia a čerpania pomoci, ktorá by umožnila samosprávnym krajom efektívnejšie fungovať 
vo vzťahu k EÚ. Kladie si otázku, akú bude mať pozíciu centrálna koordinačná jednotka vo 
vzťahu k ústredným orgánom a smerom k zatiaľ piatim samosprávnym krajom a ako môže 
PSK dosiahnuť jednotu interných smerníc, keď každý samosprávny kraj má svoje špecifiká 
a svoje postupy optimalizuje v rámci platnej legislatívy. Je otázne, či je v krátkom čase možné 
pozbierať vstupné informácie tak, aby výstupy boli efektívne a bolo možné zjednotenie 
interných predpisov. Mgr. Žiak  odpovedal, že centrálna koordinačná jednotka má byť 
v rámci štruktúry kraja v každom samosprávnom kraji. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A.    b e r i e   n a   v e d o m i e  
        informáciu  o  národnom  projekte   „Budovanie   kapacít  regionálnej  samosprávy    
        pre implementáciu verejných politík prostredníctvom programov a projektov 
        financovaných Európskou úniou“  
B.     s c h v a ľ u j e  
B.1. aktívnu  účasť PSK  na  realizácii  schváleného  národného  projektu  „Budovanie  
        kapacít regionálnej samosprávy pre implementáciu verejných politík  
        prostredníctvom programov a projektov financovaných Európskou úniou“ 
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B.2. spolufinancovanie projektu vo výške do 40 000 EUR. 
Hlasovanie:       za: 33   proti: 0          zdržalo sa: 11 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre 
ROP za II. polrok 2009 a I. štvrťrok 2010: Ing. Pavlovičová, vedúca 
odboru SO/RO pre ROP pripomenula, že odbor SO/RO pre ROP začal oficiálne svoju 
činnosť dňa 24. 6. 2008 podpisom splnomocnenia o delegovaní právomocí. Na základe 
platnej zmluvy o financovaní činnosti odboru zo dňa 18. 8. 2008 riadiaci orgán zabezpečil 
refundáciu uhradených nákladov PSK. Za rok 2009 bolo zrefundovaných viac ako 153 000 €, 
čo je 95% z celkových oprávnených výdavkov.   
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 
informatívnu správu o činnosti SO/RO pre ROP za II. polrok 2009 a I. štvrťrok 2010. 
Hlasovanie:       za: 42   proti: 0           zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK; 
K bodu 12 – Generel pre dopravnú infraštruktúru, oblasť 
Prešov; K bodu 13 – Integrovaný dopravný systém pre PSK: 
Predseda PSK Chudík  uviedol body 11, 12 a 13, ktoré v podstate spolu súvisia. PSK chce 
riešiť tieto tri projekty cez neinvestičné projekty v rámci prioritnej osi 4 – regenerácia sídiel 
v rámci ROP. Jediným prijímateľom tejto výzvy môžu byť len samosprávne kraje. Generel 
pre dopravnú infraštruktúru, oblasť Prešov musí PSK riešiť hlavne s mestom Prešov 
a okolitými mestami a obcami. Význam predložených projektov a ich konkrétne údaje sú 
obsahom jednotlivých materiálov.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie k bodu 11 – Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre PSK: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Koncepcia 
dopravy vo verejnom záujme pre Prešovský samosprávny kraj“  v rámci výzvy ROP-
4.1d-2010/01, ktorý je v súlade s platným Územným plánom Prešovského 
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

2. zabezpečenie realizácie projektu „Koncepcia dopravy vo verejnom záujme pre 
Prešovský samosprávny kraj“ po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

3. financovanie projektu  až do výšky 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 11 000,- EUR.  

Hlasovanie:       za: 41          proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Návrh na uznesenie k bodu 12 – Generel pre dopravnú infraštruktúru, oblas ť Prešov: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Generel pre 
dopravnú infraštruktúru, oblasť Prešov“ v rámci výzvy ROP-4.1d-2010/01, ktorý 
je v súlade s platným Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja 
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského 
samosprávneho kraja 

2. zabezpečenie realizácie projektu „Generel pre dopravnú infraštruktúru, oblasť 
Prešov“ po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

3. financovanie projektu  až do výšky 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 7 500,- EUR.  

Hlasovanie:       za: 38        proti: 0            zdržalo sa: 0  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 

 
Návrh na uznesenie k bodu 13 – Integrovaný dopravný systém pre PSK: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e 

1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „Integrovaný 
dopravný systém (IDS) pre Prešovský samosprávny kraj“  v rámci výzvy ROP-4.1d-
2010/01, ktorý je v súlade s platným Územným plánom Prešovského 
samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 

2. zabezpečenie realizácie projektu „Integrovaný dopravný systém  (IDS) pre 
Prešovský samosprávny kraj“ po schválení žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok 

3. financovanie projektu až do výšky 5% z celkových oprávnených výdavkov na 
projekt, t.j. vo výške 9 400,- EUR. 

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

K bodu 14 – Návrh VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach 
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie 
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na 
území PSK: Mgr.  Ďörďová, vedúca odboru sociálneho Úradu PSK uviedla, že 
v súlade s ustanovením § 88 ods. 1 a 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej 
ochrane detí a sociálnej kuratele môže PSK poskytovať finančný príspevok akreditovanému 
subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ak je to v súlade s potrebami obyvateľov 
územia PSK. Výška poskytovaného finančného príspevku bola doteraz upravená v prílohe č. 
14 zákona NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci a v prílohe č. 1 VZN PSK č. 9/2006 
o podmienkach registrácie subjektov. Nový zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
zrušil zákon o sociálnej pomoci a zároveň upravil výšku a spôsob poskytovania finančných 
príspevkov neverejným poskytovateľom poskytujúcim sociálne služby. Z tohto dôvodu bolo 
potrebné upraviť bližšie podmienky poskytovania finančného príspevku. Cieľom 
predkladaného materiálu je určiť podmienky poskytovania, výšku a spôsob schválenia 
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a poskytovania finančného príspevku. Výška poskytovaného finančného príspevku je uvedená 
podľa druhu opatrení, formy poskytovania a jednotky výkonu v prílohe č. 2. V porovnaní 
s predchádzajúcou právnou úpravou ostáva nezmenená. Zmeny nastávajú v upresnení 
podmienok podávania žiadostí aj ich posudzovania. Žiadosti žiadateľov bude kompletizovať 
a posudzovať z formálneho a odborného hľadiska odbor sociálny Úradu PSK a potom ich 
odporučí na prerokovanie a schválenie komisii sociálnej, ktorá následne odporučí výšku 
finančného príspevku na schválenie predsedovi PSK v súlade s rozpočtom PSK. Návrh VZN 
prerokovala komisia sociálna a komisia finančná. Kópie uznesení zo zasadnutí týchto komisií 
tvoria prílohu predkladaného materiálu. V súlade s ustanovením § 8 ods. 3 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve VÚC bol návrh VZN PSK č. 20/2010 zverejnený dňa 30. 4. 
2010 na úradnej tabuli a webovej stránke PSK. Dňom vyvesenia začala plynúť najmenej 10-
dňová lehota, počas ktorej mohli fyzické a právnické osoby uplatniť odôvodnené pripomienky 
k návrhu nariadenia. V určenej lehote bolo zaslaných 8 pripomienok, ktoré vyhodnotila 
komisia zriadená pre tento účel. V skutočnosti išlo o 4 pripomienky, navrhnuté Mgr. 
Molčanovou a v jej mene sa dotazovala poslankyňa PSK Turčanová, ktoré prerokovala 
komisia sociálna. Daným pripomienkam nebolo vyhovené, pretože boli spracované 
v navrhovanom VZN v inej forme a iných častiach.  
Diskusia: 
Poslanec Baran z poverenia poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS predložil nasledovné 
stanovisko. Poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS nesúhlasí s jedinou zmenou, ktorá sa nachádza 
vo VZN oproti pôvodnému stavu, a to aby žiadosti posudzovala a odporúčala na schválenie 
komisia sociálna a následne ich doporučila na schválenie predsedovi PSK. Chce, aby VZN 
ostalo v pôvodnom stave s tým, že komisia sociálna je poradným orgánom zastupiteľstva 
v zmysle zákona, teda aby výšku finančného príspevku schvaľovalo zastupiteľstvo. Z tohto 
dôvodu predkladá pozmeňovací návrh v znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje VZN PSK 
č.20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávania opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately na území PSK s týmito zmenami v Čl. IV – Spôsob poskytovania 
a schválenia finančného príspevku: 
- bod 1b) znie: Návrh odboru sociálneho Úradu PSK na poskytovanie finančných príspevkov 
posudzuje a prerokováva komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK. Komisia následne 
odporúča výšku finančného príspevku na schválenie Zastupiteľstvu PSK. 
- bod 1c) sa ruší. 
Predseda PSK Chudík sám navrhol, aby na návrh komisie sociálnej hlasovalo Zastupiteľstvo 
PSK. Priznal sa, že nevedel o uvedenej zmene. Podľa jeho názoru má podľa návrhu komisie 
sociálnej rozhodovať Zastupiteľstvo PSK, preto je predložený pozmeňovací návrh aktuálny. 
Navrhol najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu poslanca Barana a potom o samotnom 
návrhu na uznesenie. Schválené zmeny budú zapracované v samotnom VZN. 
Pozmeňovací návrh poslanca Barana: 
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje nasledovné zmeny 
v Čl. IV – Spôsob poskytovania a schválenia finančného príspevku: 
- bod 1b) znie: Návrh odboru sociálneho Úradu PSK na poskytovanie finančných 
príspevkov posudzuje a prerokováva komisia sociálna pri Zastupiteľstve PSK. Komisia 
následne odporúča výšku finančného príspevku na schválenie Zastupiteľstvu PSK. 
- bod 1c) sa ruší. 
Hlasovanie:       za: 49   proti: 0             zdržalo sa: 0  
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
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Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods.1 a § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 76 písm. f) bod 1 a § 88 ods. 
1 a ods. 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a  sociálnej 
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
s c h v a ľ u j e  
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, 
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja.    
Hlasovanie:       za: 48   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Správa o výsledku kontroly účtovných a finančných 
výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia 
ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009 vykonanej NKÚ 
SR v PSK: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, oboznámila 
prítomných s kontrolou NKÚ SR vykonanou na Úrade PSK v čase od 1. 3. 2010 do 19. 4. 
2010. Účelom kontroly bolo preverenie správnosti, zákonnosti a spoľahlivosti vykázaných 
súm v účtovných a finančných výkazoch k 31. 12. 2009, ktoré boli podkladom pre 
spracovanie Záverečného účtu PSK za rok 2009. Výsledná správa z vykonanej kontroly je 
prílohou materiálu a obsahuje opatrenia  prijaté na odstránenie zistených nedostatkov. Bola 
zaslaná NKÚ a zastupiteľstvo je povinné v súlade s § 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. 
z. o NKÚ SR prerokovať túto správu a prijaté opatrenia. Následne bude PSK informovať 
formou výpisu uznesenia Zastupiteľstva PSK NKÚ SR. V návrhu na uznesenie v bode 
A zastupiteľstvo berie na vedomie správu a prijaté opatrenia. V bode B pod bodom B.1 
zastupiteľstvo ukladá hlavnému kontrolórovi PSK doplniť plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK 
pre rok 2010 o vykonanie následnej finančnej kontroly zameranej na zúčtovanie dotácie 
poskytnutej z rozpočtu PSK za rok 2008 NEFO PSK, n. f., v lehote do 30. 9. 2010. V bode 
B.2 zastupiteľstvo ukladá členom správnej rady a členom dozornej rady NEFO PSK, n. f., 
zabezpečiť zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu PSK za rok 2008 a predložiť ju ÚHK 
PSK a Úradu PSK do 31. 8. 2010. Podľa slov predsedu PSK Chudíka je najväčším 
problémom zúčtovanie NEFO PSK, n. f., za rok 2008, z tohto dôvodu je táto úloha 
zapracovaná v uznesení. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 20a ods. 1 
zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
A.      b e r i e   n a   v e d o m i e 
A.1  správu   o  výsledku   kontroly  účtovných  a  finančných  výkazov  vo   vzťahu  

         k vykázaným  výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za  
         rok   2009   vykonanej  Najvyšším   kontrolným   úradom   SR   v   Prešovskom  
         samosprávnom kraji 

A.2  prijaté opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov 
B.      u k l a d á 
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B.1    hlavnému kontrolórovi PSK doplniť do plánu kontrolnej činnosti útvaru hlavného  
          kontrolóra PSK pre rok 2010 vykonanie následnej finančnej kontroly, zameranej  
          na zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu PSK za rok 2008 v neinvestičnom  
          fonde NEFO PSK                                                             do 30. septembra 2010  
B.2 členom správnej rady a členom dozornej rady NEFO PSK, n. f., Prešov 
         zabezpečiť zúčtovanie dotácie poskytnutej z rozpočtu PSK za rok 2008 a predložiť  
         ju útvaru hlavného kontrolóra PSK a Úradu PSK       do 31. augusta 2010. 
Hlasovanie:       za: 40   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 16 – Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v 
zmysle platných stanov ARR PSK: Z dôvodu ukončenia poslaneckého mandátu 
poslancov PSK predložil predseda PSK Chudík nasledovný návrh na zmenu členov orgánov 
ARR PSK v zmysle platných stanov ARR PSK. Do Zboru zástupcov ARR PSK sú navrhnutí 
ako noví členovia  podpredseda PSK Ragan a poslanec PSK Cocuľa namiesto predsedu PSK 
Chudíka a bývalej poslankyne PSK Kulanovej; do Správnej rady ARR PSK sú navrhnutí ako 
noví členovia poslankyňa PSK Sirková a poslanec PSK Ceľuch namiesto bývalých poslancov 
PSK Mathiu a Bertu; do Dozornej rady ARR PSK je navrhnutý ako nový člen poslanec PSK 
Sokol namiesto bývalého poslanca PSK Benča. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e  navrhované zmeny 
členov orgánov Agentúry regionálneho rozvoja PSK.  
Hlasovanie:       za: 30   proti: 0             zdržalo sa: 13  
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 17 – Návrh členov správnej rady a kandidátov na členov 
dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa: 
MUDr. Zby ňovský, vedúci odboru zdravotníctva Úradu PSK  pripomenul, že PSK na 26. 
zasadnutí Zastupiteľstva PSK konanom dňa 29. 3. 2005 pod bodom C uznesenia č. 340/2005 
schválil zmenu právnej formy hospodárenia NsP v Starej Ľubovni z príspevkovej na 
neziskovú organizáciu. Následne na 28. zasadnutí Zastupiteľstva PSK konanom dňa 14. 7. 
2005 schválilo zastupiteľstvo zakladaciu listinu a štatút Ľubovnianskej nemocnice, neziskovej 
organizácie, v Starej Ľubovni. V zmysle zakladacej listiny o založení neziskovej organizácie 
poskytujúcej všeobecne prospešné služby boli ustanovení v súlade so štatútom prví členovia 
správnej rady, dozornej rady a riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa. Dĺžka 
funkčného obdobia podľa čl. V bodu 3 štatútu je pre členov správnej rady päť rokov a podľa 
čl. VII bodu 5 pre členov dozornej rady tiež päť rokov. Ľubovnianska nemocnica, n. o., Stará 
Ľubovňa bola zaregistrovaná registratúrnym úradom 4. 8. 2005 s uvedením dátumu vzniku 
neziskovej organizácie 4. 8. 2005 na dobu neurčitú. Dňom 3. 8. 2010 uplynie dĺžka funkčného 
obdobia  členom správnej a dozornej rady. Členov správnej rady v súlade s čl. V bod 3 štatútu 
neziskovej organizácie volia a odvolávajú zakladatelia. Traja členovia správnej rady sú volení 
na návrh zakladateľa, ktorého hodnota majetku vloženého do neziskovej organizácie 
presahuje polovicu vloženého majetku všetkých zakladateľov, ktorým je PSK. Doterajší 
členovia správnej rady sú Ing. Holíková, PhD., Ing. Sokol a bývalá poslankyňa PSK Repková. 
Na nových členov správnej rady sú navrhnutí Ing. Holíková, PhD., Ing. Sokol a Mgr. Žiak. 
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Členov dozornej rady v súlade s čl. VII bod 5 štatútu neziskovej organizácie volí a odvoláva 
správna rada. Správna rada volí dvoch členov dozornej rady na návrh zakladateľa, ktorého 
hodnota majetku vloženého do neziskovej organizácie presahuje polovicu vloženého majetku 
všetkých zakladateľov, ktorým je PSK. Doterajší členovia dozornej rady JUDr. Aftanasová 
a MUDr. Havrilla sú navrhnutí do dozornej rady aj na ďalšie obdobie. V závere navrhol 
Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na uznesenie v predloženom znení. 
Diskusia:  
Poslanec Bizovský a súčasne prvý riaditeľ Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa 
poďakoval všetkým členom správnej a dozornej rady, ktorí prispeli k jej fungovaniu v prvom 
volebnom období v tom zmysle, že dokázala zlikvidovať záväzok od PSK a v ďalšom svojom 
úsilí pokračovala tak, že sa stala nielen nemocnicou okresu Stará Ľubovňa, ale zabezpečuje aj 
služby susedných okresov Kežmarok a Sabinov. Vytvorila si stabilný káder svojich 
zamestnancov. Dnes pracuje s počtom 400 zamestnancov so slušným priemerným platom 766 
€. Už ako nezisková organizácia dokázala vytvoriť hmotný investičný majetok, ktorý po 
odpisoch tvorí cca 1,5 mil. €. Verí, že novozvolení členovia správnej a dozornej rady budú 
naďalej pracovať tak, aby nemocnica úspešne poskytovala služby regiónu, ale aj okolitým 
okresom. Poslanca Kahanca prekvapuje návrh uvedený na konci predloženého materiálu. 
V správnej rade bol zástupca úradu, dvaja poslanci PSK (jeden z nich za bývalú koalíciu). 
V dozornej rade bola iba opozícia za VÚC. V návrhu nových členov nemá súčasná opozícia 
ani jednu pozíciu v správnej a dozornej rade napriek tomu, že profesionálne priamo z tejto 
oblasti má lekára – poslanca PSK. Systém, ktorý tu platí, je mu úplne jasný, preto nemá návrh 
na zmeny. 
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 členov správnej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará Ľubovňa: 
 Ing.  Mária Holíková, PhD. 
            Ing.  Peter Sokol 
            Mgr. Rudolf Žiak 
A.2 kandidátov na členov dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., Stará 

Ľubovňa: 
 MUDr. Andrej Havrilla 
 JUDr. Anna Aftanasová 
Hlasovanie:       za: 27   proti: 3             zdržalo sa: 15 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Návrh  na  menovanie  členov  orgánov NEFO PSK,  
n. f.: Podpredseda PSK Ragan uviedol, že PSK je zriaďovateľom neziskovej právnickej 
osoby – neinvestičného fondu s názvom NEFO PSK, n. f. Podľa čl. IV štatútu fondu medzi 
orgány fondu patrím okrem správcu, ktorého volí a odvoláva správna rada, aj správna rada 
a dozorná rada. Členov správnej rady a predsedu správnej rady vymenúva a odvoláva na 
návrh Zastupiteľstva PSK predseda PSK z radov poslancov Zastupiteľstva PSK. Funkčné 
obdobie členov a predsedu sú 2 roky. Správna rada má (vrátane predsedu) 11 členov. 
Doterajšia správna rada fungovala s počtom členov 7. Navrhuje preto domenovať počet 
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členov správnej rady do 7. Dozorná rada je kontrolným orgánom fondu a skladá sa z 3 členov 
poslancov PSK. Členov dozornej rady vymenúva a odvoláva zriaďovateľ (predseda PSK) na 
návrh Zastupiteľstva PSK. Funkčné obdobie členov sú 2 roky. Podľa čl. IV bod 4 písm. e) 
štatútu k zániku členstva v orgánoch dochádza ukončením mandátu u poslancov. Vzhľadom 
na výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2009 došlo k zániku mandátu 
u troch poslancov správnej rady (Gondek, Leško, Kandráč) a dvoch poslancov dozornej rady 
(Gajdzik, Jakubčin). Z tohto dôvodu sú za členov správnej rady fondu navrhnutí podpredseda 
PSK Ragan, poslanec PSK Havrilla a po vzájomnej dohode poslanec PSK Bzdil (namiesto 
pôvodne navrhnutého poslanca PSK Ceľucha uvedeného v predloženom materiáli). Za 
predsedu správnej rady je navrhnutý podpredseda PSK Ragan a za členov dozornej rady 
fondu  je navrhnutá  poslankyňa PSK Turčanová a poslanec P. Molčan. Zloženie správnej 
rady po týchto zmenách bude nasledovné: 1.  Ing. Cocuľa, 2. Mezovský, 3. Ing. Perignáth, 4. 
Ing. Regec, 5. Ing. Ragan, 6. MUDr. Havrilla, 7. Ing. Bzdil. Zloženie dozornej rady bude 
nasledovné: 1. Ing. Savka, 2. Ing. P. Molčan, 3. Ing. Turčanová. 
Diskusia:  
Podľa slov poslankyne Turčanovej by bolo veľmi nesprávne keby prijala kandidatúru do 
dozornej rady vzhľadom na to, že opozícia nemá zastúpenie v žiadnych orgánoch. Vopred 
nebola informovaná o tejto možnosti a o kandidatúre sa dozvedela priamo z materiálu. Z  
uvedených dôvodov sa vzdáva svojej kandidatúry za členku dozornej rady. Predseda PSK 
Chudík akceptuje vzdanie sa kandidatúry poslankyne Turčanovej, ale nesúhlasí s tým, že 
opozícia nemá zastúpenie v orgánoch, pretože má zastúpenie v orgánoch ARR PSK aj NEFO 
PSK, n. f., u ktorých vychádza pomerný systém zastúpenia. Možno súhlasiť s pripomienkou 
poslanca Kahanca k Ľubovnianskej nemocnici, kde sa núkal poslanec opozície Orlovský. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo PSK v  súlade článkom IV. Štatútu neinvestičného fondu s názvom 
NEFO fond Prešovského samosprávneho kraja, n. f.  
A.   s c h v a ľ u j e       
A.1 návrh na vymenovanie za členov správnej rady fondu  poslancov: 

 Ing. Ján Ragan  
 MUDr. Andrej Havrilla 
 Ing. Milan Bzdil  

A.2 návrh na vymenovanie predsedu správnej rady fondu  člena:  
 Ing. Ján Ragan  

A.3 návrh na vymenovanie za člena dozornej rady fondu  poslanca: 
       Ing. Peter Molčan  
B.  b e r i e   n a   v e d o m i e  
      zloženie dozornej rady a správnej rady po vymenovaní predsedom:  

Správna rada:  
1. Ing. Milan Cocuľa  
2. Jozef Mezovský  
3. Ing. Miroslav Perignáth  
4. Ing. Jaroslav Regec  
5. Ing. Ján Ragan 
6. MUDr. Andrej Havrilla 

                  7.   Ing. Milan Bzdil                   
          Dozorná rada:  

1. Ing. Jozef Savka 
2. Ing. Peter Molčan  

Hlasovanie:         za: 27   proti: 0             zdržalo sa: 19 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 19 – Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských 
zariadení SR: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, oboznámil 
prítomných so žiadosťou Strednej priemyselnej školy odevnej vo Svidníku o zmene jej názvu 
na Stredná priemyselná škola. Dôvodom zmeny názvu školy je znížený záujem žiakov 
o štúdium odevných odborov a nárast žiakov uchádzajúcich sa o štúdium propagačná grafika 
a propagačné výtvarníctvo. Prívlastok „odevná“ nezodpovedá v súčasnosti profilácii školy. 
Rada školy, komisia školstva, mládeže, TV a športu a Krajská rada pre odborné vzdelávanie 
a prípravu v PSK  odporúčajú túto zmenu názvu schváliť k 1. 9. 2011. Odbor školstva na 
základe súhlasu Zastupiteľstva PSK požiadal Ministerstvo školstva SR o zrušenie Strednej 
odbornej školy podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 v Prešove. Ministerstvo túto 
zmenu schválilo, preto komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča zrušiť s konečnou 
platnosťou k 31. 8. 2010 Strednú odbornú školu podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3 
v Prešove. Nástupnícke práva tejto školy preberá Stredná odborná škola obchodu a služieb, 
Sídlisko duklianskych hrdinov 3 v Prešove s tým istým riaditeľom. 
Diskusia:  
Poslanec Holodňák sa vyjadril k Strednej priemyselnej škole odevnej vo Svidníku. Aj keď 
má táto škola svoju dlhú históriu a veľmi dobré meno, je veľký problém s nedostatkom 
žiakom. Škola dosahuje výborné výsledky a úspechy na módnych prehliadkach. Zmenou 
názvu školy sa možno podarí zvýšiť počet žiakov, keďže odevníctvo nie je v poslednom čase 
atraktívne. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu tohto návrhu.  
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 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 

1. návrh na zmenu v sieti škôl a školských zariadení SR, ktorá spočíva v zmene 
názvu školy zo Stredná priemyselná škola odevná, Sovietskych hrdinov 369/24, 
Svidník na Stredná priemyselná škola, Sovietskych hrdinov 369/24, Svidník od 
1. 9. 2011 

2. návrh na zrušenie Strednej odbornej školy podnikania, Sídlisko duklianskych 
hrdinov 3, Prešov k 31. 8. 2010. Práva a povinnosti zrušenej školy preberá 
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, 
Prešov. 

Hlasovanie:         za: 45   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 20 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípady hodné osobitného zreteľa: J. Gaľan, poverený vedením 
organizačného odboru Úradu PSK, predstavil materiál pozostávajúci z bodov B.1 Prevod 
rodinného domu s pozemkom v k.ú. Orkucany do vlastníctva kupujúceho – M. Miščíka 
a manželky M. Miščíkovej; B.2 Odpredaj budovy s pozemkom v k.ú. Prešov v správe 
SPŠ stavebnej Prešov do vlastníctva kupujúceho – Technická univerzita v Košiciach; 
B.3 Zámena pozemku vo vlastníctve PSK v správe gymnázia Spišská Stará Ves za 
pozemok vo vlastníctve spoločnosti i.DEAL, a.s., Svit. Vzhľadom na skutočnosť, že 
predmetom zámeny sú pozemky rovnakého druhu, teda zastavanej plochy a rovnakej výmery 
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12m2, nebolo potrebné vypracovanie znaleckých posudkov a zámena bude realizovaná bez 
vzájomného finančného vysporiadania. Ďalším  prevodom je bod B.4 Zámena pozemkov 
medzi PSK v správe Spojenej školy v Bardejove a Mestom Bardejov bez vzájomného 
finančného vyrovnania. Keďže tieto pozemky sú rovnakého druhu, rovnakej výmery 
a všeobecnej hodnoty stanovenej znaleckým posudkom, ich zámena bude realizovaná bez 
vzájomného finančného vysporiadania. Uvedené návrhy prerokovala komisia školstva, 
mládeže, TV a športu a komisia pre správu majetku s prijatím uznesení, ktorým odporúčajú 
zastupiteľstvu navrhované prevody schváliť. 
Diskusia:  
Poslanec Kubík opakovane pripomienkuje, aby v materiáli bolo uvedená osobitne cena 
pozemku a osobitne cena objektu nachádzajúceho sa na danom pozemku. Potom výslednú 
cenu skresľuje tento stav. Nerozumie celkom zámene pozemkov v prípade mesta Bardejov. 
Tento pozemok bol charakterizovaný z hľadiska PSK aj jednotlivými komisiami ako 
prebytočný majetok, ale nevie, prečo je tá výmena a z materiálu nie je jasné čo ďalej s 
pozemkom získaným touto výmenou. Zdá sa mu optimálnejšie predať pozemok, o ktorý má 
mesto Bardejov záujem. Predseda PSK Chudík dodal, že v bodoch B.1 a B.2 sú uvedené 
kúpne ceny aj ceny stanovené znaleckým posudkom. Nevidí dôvod na osobitné uvedenie cien 
za pozemok a osobitne za objekt. Znalecký posudok je na celý majetok. Odbor organizačný 
môže poslancovi Kubíkovi dať k dispozícii znalecký posudok, kde je to uvedené. V bode B.3 
je vlastne návrh mesta, ide o 12m2. Je len na poslancoch PSK, či predložený návrh schvália. 
Poslanec Hanuščak vysvetlil, že mesto Bardejov chce zameniť daný pozemok z dvoch 
dôvodov. Prvý je ten, že Gymnázium v Bardejove bude stáť na svojich pozemkoch. Druhým 
dôvodom je získanie daného pozemku, pretože je v prieťahu rieky Topľa a mesto sa chce 
v rámci grantovej schémy uchádzať o finančné prostriedky na vybudovanie cesty pre 
rekreačnú a oddychovú zónu. Nevidí v tom nič nelogické.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2,  zákona  NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a), ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8, ods. 7, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa  2. 3. 2010  
A. k o n š t a t u j e,  
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1, B.2a), B.3a, B.4a)  tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e  
B.1 trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s  § 9a), 

ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov, prevod  nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k.ú. 
Orkucany, a to: 

       pozemku registra:  C KN parc. č. 119/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2 

                C KN parc. č. 119/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2 

         C KN parc. č. 118/1 – záhrady o výmere 466 m2 

 stavby: rodinný dom súp. číslo 105 na parcele  C KN  č. 119/1 
       ťarchy:          bez zápisu     
   a 
  príslušenstva - dreváreň na parcele C KN č. 119/2, vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, 

prípojka kanalizácie, predložené schody, okapový chodník 
  do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich – Martina Miščíka a manželky Márie 

 Miščíkovej, rod. Zakuťanskej,  Prídavkova 22, 083 01  Sabinov,  za kúpnu cenu 11.800,00 €.   
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 53/2010 zo dňa 
 18.05.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR 
 č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje cenu 11.800,00 €.  
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B.2      trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a, ods. 
8,  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov  

a) prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej priemyselnej školy stavebnej Prešov, 
zapísaného na LV č.12894, k.ú. Prešov, a to: 
pozemku:    registra C KN par. č. 3961/3  – zastavané plochy a nádvoria o výmere 709 m2   
stavby:         škola s.č. 11754 na parc. č. 3961/3   
ťarchy:         bez zápisu  
do vlastníctva kupujúceho – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, 
IČO:  00397610, za kúpnu cenu  484.000,00 € uhradenú v dvoch splátkach rozvrhnutých 
na roky 2010 až 2011  

b) bezodplatné zriadenie vecného bremena práva prechodu cez  I. NP stavby škola s.č. 
11754 na parc. č. 3961/3,  k.ú. Prešov, v prospech Prešovského samosprávneho kraja              
– Strednej  priemyselnej školy stavebnej, Plzenská 10, Prešov, Jazykovej školy, Plzenská 
10, Prešov a všetkých ich právnych nástupcov 

c) predkupné právo na pozemok registra C KN par. č. 3961/3 – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 709 m2 a stavbu škola s.č. 11754 na parc. č. 3961/3, k.ú. Prešov pre 
Prešovský samosprávny kraj za kúpnu cenu 484.000,00 €, pokiaľ by ich kupujúci chcel 
predať na iné účely ako účely školstva.    

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 9/2010 zo dňa 
15.3.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Dušanom Sarkom v zmysle vyhlášky MS SR                     
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 484.000,00 €.  

B.3 trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a, 
ods. 8,   písm. e)  zákona  č. 446/2001  Z. z.  o  majetku  vyšších  územných celkov v znení 
neskorších predpisov  

 zámenu nehnuteľností bez vzájomného finančného vyrovnania za účelom majetkovoprávneho 
vysporiadania medzi Prešovským samosprávnym krajom a spoločnosťou i.DEAL, a.s., 
Hviezdoslavova 65, 059 21 Svit,  IČO: 364 729 99, a to nasledovne: 

a)      Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a spoločnosť i.DEAL, a.s., nadobúda nehnuteľnosti 
vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, v správe Gymnázia, SNP 3,  Spišská Stará 
Ves,  zapísané na LV č. 486, k.ú. Spišská Stará Ves, a to: 
pozemok  parc. registra C KN parc. č.  3143/7, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 12 m2  odčleneného z  pozemku  C KN parc. č. 3143/5 - zastavané plochy a nádvoria  
o výmere 5914 m2 geometrickým plánom č. 66/2009 zo dňa 29.12.2009, ktorý vypracoval   
Ing. Ján Furcoň, geodet, Spišská Stará Ves a overila Správa katastra v Kežmarku dňa 
25.01.2010  pod č. G1, 22/10 

 ťarchy:  zákonné vecné bremeno podľa § 34 a 42 zák. 192/1995 Z. z. v súvislosti s § 4 zák. 
66/2009 zriadené vo verejnom záujme spočívajúce v práve držby a užívania pozemku parc.č. 
3143/5, pod stavbou (cesta) v prospech Mesta Spišská Stará Ves a povinnosť vlastníka strpieť 
výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – Z 117/10 – 32/10 

b)       i.DEAL, a.s., odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľnosti  vo 
vlastníctve i.DEAL, a.s., zapísané na LV č. 1046, k.ú. Spišská Stará Ves, a to:  
pozemok  parc. registra C KN parc. č. 3154/3, druh pozemku - zastavané plochy o výmere 12 
m2 odčleneného z pozemku C KN parc. č. 3154/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 545 
m2 geometrickým plánom č. 66/2009 zo dňa 29.12.2009, ktorý vypracoval Ing. Ján Furcoň, 
geodet, Spišská Stará Ves a overila Správa katastra v Kežmarku dňa 25.01.2010  pod č. G1, 
22/10 

   ťarchy: zákonné vecné bremeno podľa § 34 a 42 zák. 192/1995 Z.z. v súvislosti s § 4 zák. 
66/2009 zriadené vo verejnom záujme spočívajúce v práve držby a užívania pozemku parc.č. 
3154/1, pod stavbou (cesta) v prospech Mesta Spišská Stará Ves a povinnosť vlastníka strpieť 
výkon práva zodpovedajúceho vecnému bremenu - Z 117/10 – 32/10 
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B.4       trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a, 
ods. 8,   písm. e)  zákona  č. 446/2001 Z. z. o majetku  vyšších  územných  celkov  v  znení 
neskorších predpisov  

             zámenu pozemkov medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Bardejov bez  
vzájomného finančného vyrovnania, a to nasledovne: 
a) Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475    

v správe Spojenej školy, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov, IČO: 42 077 150, odovzdáva 
a Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842  nadobúda 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 10575 v k.ú. Bardejov, a to:                    
pozemok: parc. registra C KN č. 1618/107 – zastavané plochy o výmere 1703m2     

odčlenenej od parcely registra C KN 1618/46 – zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 14354 m2 geometrickým plánom č. 37119192-90/2009 zo dňa 
22.12.2009, vyhotoveného geodetickou kanceláriou Beáta Tarcalová 
GEOTAR, Bardejov, úradne overeného Správou katastra Bardejov dňa 
26.2.2010 pod č. 114/2010 

ťarchy:    bez zápisu 
celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1703 m2 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 10/2010 
zo dňa 10.3.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Biľom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 22100,00 € . 
 

b)  Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842 odovzdáva 
a Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475  
nadobúda nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 6279 v k.ú. Bardejov, a to: 
pozemok: parc. registra C KN č. 4267/21 – zastavané plochy o výmere 1703m2    
 odčlenenej od parcely registra C KN 4267/2 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 29639 m2  geometrickým plánom č. 37119192-91/2009 zo dňa 

                 22.12.2009, vyhotoveného geodetickou kanceláriou Beáta Tarcalová 
GEOTAR, Bardejov, úradne overeného Správou katastra Bardejov dňa 
1.3.2010 pod č. 115/2010 

ťarchy:        bez zápisu  
celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1703 m2 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 11/2010 
zo dňa 10.3.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Biľom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 22100,00 € . 

Hlasovanie:         za: 27   proti: 0             zdržalo sa: 21 
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov PSK. 
 
 

K bodu 21 – Schválenie dotácie pre základné umelecké školy, 
jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti 
cirkvi a súkromných zriaďovateľov: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru 
financií Úradu PSK, predkladá rozpis dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy 
a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov na 
základe týchto skutočností. Návrh VZN PSK č. 18/2010 bol prerokovaný na dvoch 
zasadnutiach zastupiteľstva dňa 2. 3. 2010 a 16. 3. 2010, ani na jednom z nich nebol 
Zastupiteľstvom PSK schválený. Aby neboli pozastavané služby v neštátnych školských 
zariadeniach v oblasti vzdelávania, prípadne aby nedošlo k samotnému zániku jednotlivých 
subjektov, PSK pristúpil k uzavretiu zmlúv na poskytovanie zálohových platieb pre neštátne 
školské zariadenia. Medzitým došlo ku kráteniu resp. viazaniu rozpočtu v rámci organizácií 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK z bežných výdavkov celkom 10%. Nakoľko údaje týkajúce 
sa normatívov organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v návrhu VZN PSK stratili 
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platnosť, automaticky výpočty, ktoré obsahoval návrh, nie sú platné. Organizácie majú 
uzatvorené zmluvy na zálohové platby a aby PSK nepristúpil k ďalším zásadným 
nedostatkom pri neschválení VZN, a to hlavne k porušeniu rozpočtovej disciplíny, kde je 
potrebné zúčtovať tieto zálohové platby, pristupuje k rozpisu týchto dotácií. Ak by v auguste 
malo byť prijaté nové VZN, je už neskoro, lebo rozpočtové pravidlá hovoria o zúčtovaní 
platieb štvrťročne o poskytovaní preddavkov. Preto PSK zvolil túto formu, aj keď je čiastočne 
v rozpore s § 9 ods. 12 písm. g), ale pôvodný návrh VZN už v danom prípade nie je aktuálny, 
pretože ak normatívy pre zariadenia PSK boli krátené o 10%, musel by sa krátiť aj rozpis 
dotácií pre neštátne školské zariadenia, aby došlo k dodržaniu minimálnej hranice 88%. 
V podstate súkromné a cirkevné školské zariadenia dostanú v zmysle navrhovaného materiálu 
97,77%. V prílohe č.1 materiálu sa nachádza rozpis podľa jednotlivých zriaďovateľov, v tom 
sú jednotlivé subjekty. Materiál prerokovala komisia finančná dňa 8. 6. 2010 s prijatím 
uznesenia pod bodom B.3. 
Diskusia:  
Poslanec Tarcala zopakoval to, čo hovoril v úvode dnešného zasadnutia. Dotácie pre 
neštátne školské zariadenia schvaľuje zastupiteľstvo VZN. Schválenie dotácie len formou 
uznesenia na základe zmeny rozpočtu nie je v súlade so zákonom o školstve a samospráve 
v školstve. Z tohto dôvodu by sa zastupiteľstvo malo dohodnúť na VZN. Podľa názoru 
predsedu PSK Chudíka tento spôsob vôbec neodporuje zákonu a opozícia blokuje 
schválenie VZN, tak ako napr. neschválenie majetkových prevodov trojpätinovou väčšinou 
prítomných poslancov PSK v bode 20. Rozpis je predložený z dôvodu dvakrát neschváleného 
VZN PSK č. 18/2010, kde poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS presadzoval len svoj návrh alebo 
minimálne 97%. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov   s c h v a ľ u j e  rozpis dotácií pre základné umelecké školy, 
jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných 
zriaďovateľov podľa prílohy č. 1. 
 
Prezentácia poslancov PSK pred hlasovaním: 28 
Predseda PSK Chudík skonštatoval, že Zastupiteľstvo PSK nie je uznášaniaschopné, 
nakoľko nebola prezentovaná nadpolovičná väčšina poslancov PSK a vyhlásil 5-minútovú 
prestávku. 
 
Prezentácia poslancov PSK po prestávke: 28 
Keďže Zastupiteľstvo PSK nebolo uznášaniaschopné, predseda PSK Chudík ukončil 
rokovanie 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK. 
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MUDr. Peter Chudík 
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