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Predseda PSK Chudík zvolal nové zasadnutie na prerokovanie 
zostávajúceho programu 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 29. 6. 2010. 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
Program: 
 
1. Otvorenie.  
2. Schválenie dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej  
    pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov.      
3. Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce – schválenie predloženia projektového zámeru PSK. 
4. Začatie obstarávania investičnej akcie SOŠ, ul. Garbiarska 1, Kežmarok – rekonštrukcia  
    a modernizácia kotolne. 
5. Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2010 z 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 27. apríla 2010. 
6. Rôzne (Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa). 
7. Interpelácie poslancov. 
8. Záver.  
 
 

K bodu 1 – Otvorenie: Pokračovanie 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK otvoril 
jeho predseda Peter Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí 
a predstaviteľov médií. Prítomných bolo 57 poslancov. Písomne sa ospravedlnil podpredseda 
PSK Ragan a poslanci Fedor, Halecký, Kostilník, Mezovský.  
Predseda PSK Chudík uviedol, že program 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol 
schválený dňa 22. 6. 2010. Dnes budú prerokované zostávajúce body programu s tým, že 
v bode 6 - Rôzne sa nebude rokovať o majetkových prevodoch nehnuteľného majetku PSK – 
prípadoch hodných osobitného zreteľa, pretože podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva 
PSK je možné zmeniť prijaté uznesenie k prerokovanému materiálu najskôr na najbližšom 
rokovaní zastupiteľstva. 
Návrhová komisia bola schválená Zastupiteľstvom PSK dňa 22. 6. 2010. 
Za neprítomného overovateľa podpredsedu PSK Ragana určil poslanca Benka. 

 
K bodu 2 – 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 tento rozpis z dôvodu neschválenia VZN PSK č. 18/2010.  
Na schválenie sú predložené jednotlivé výšky dotácií, vypočítané presne v súlade so zákonom 
o financovaní školstva § 9 ods. 12. Momentálne prebieha financovanie jednotlivých subjektov 
na základe zmluvy o zálohových platbách. Keďže je naďalej neprípustné, aby PSK 
nepostupoval a nerešpektoval zákon o rozpočtových pravidlách, je potrebné predložené výšky 
dotácií schváliť v Zastupiteľstve PSK. Poslanci PSK dostali nový návrh uznesenia, ktorý je 
oproti pôvodnému návrhu doplnený o bod B, ktorým sa ukladá hlavnému kontrolórovi PSK 
v súčinnosti s Úradom PSK, konkrétne odborom školstva a odborom financií, vykonať 
kontrolu vykazovaného počtu žiakov a iných ukazovateľov so skutočným stavom a výkazom 
Škol (MŠ SR)40-01 v základných umeleckých školách, jazykových školách a školských 
zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných zriaďovateľov s cieľom 
overiť účelovosť, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť poskytnutých finančných 
prostriedkov z rozpočtu PSK za roky 2008, 2009 a I. polrok 2010. To bude zároveň 
podkladom na zúčtovanie zálohovej platby  poukázanej na II. štvrťrok 2010.  Pôvodný návrh 
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termínu bol do 15. júla 2010, ale po dohode s hlavným kontrolórom PSK je zmenený do 31. 
júla 2010.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
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  
A/ 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 
B/ u k l a d á 
     hlavnému  kontrolórovi, v  súčinnosti  s  úradom  samosprávneho  kraja – odbor  školstva  
     a  odbor financií,  vykonať  kontrolu  vykazovaného  počtu  žiakov a iných  ukazovateľov  
     so  skutočným stavom a výkazom  Škol (MŠ SR)40-01v základných umeleckých školách, 
     jazykových   školách   a   školských   zariadeniach  v  zriaďovateľskej  pôsobnosti   cirkvi  
     a   súkromných   zriaďovateľov  s  cieľom  overiť  účelovosť,  hospodárnosť,   efektívnosť 
     a účinnosť poskytnutých finančných prostriedkov z rozpočtu PSK za obdobie rokov 2008,  
     2009 a l. polrok 2010 v súlade s ustanovením § 9 ods. 17 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 a ďalšej súvisiacej legislatívy 
     do 31. júla 2010. 
Hlasovanie:         za: 34   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 - Program švajčiarsko-slovenskej spolupráce – 
schválenie predloženia projektového zámeru PSK: Mgr. Žiak, vedúci 
odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP Úradu PSK uviedol, že dňa 12. 4. 2010 bola 
Úradom vlády SR vyhlásená výzva v rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu zameraná 
na plánovanie a mobilizáciu cestovného ruchu. Pre podávanie žiadostí je oprávnenou 
oblasťou geografického zamerania iba Prešovský a Košický samosprávny kraj. Minimálna 
výška NFP na projekt z prostriedkov Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce je 616 340 
€ a maximálna výška 986 145 €. Predkladaný projektový zámer bol konzultovaný s Úradom 
vlády SR. Aj keď ide o 0%-né kofinancovanie, pretože 85% poskytuje Švajčiarska 
konfederácia a štátny rozpočet SR 15%, predsa je potrebné priložiť uznesenie Zastupiteľstva 
PSK ako prílohu k projektovému zámeru. V rámci švajčiarskeho finančného mechanizmu ide 
o dvojfázový cyklus, najprv sa predkladajú projektové zámery a až po ich schválení samotné 
projekty. Kľúčovými aktivitami predkladaného projektu sú transfer know-how, vytváranie 
partnerstiev a inštitucionalizácia spolupráce, strategický dokument - stratégia rozvoja 
turizmu PSK, vytváranie kapacít (riešenie priestoru veľkej zasadačky Úradu PSK), podpora 
inovácií a informatizácie. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu predloženého materiálu, 
ktorým sa pomôže rozvoju cestovného ruchu 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 

1. predloženie projektového zámeru s názvom „Budovanie kapacít 
a konkurencieschopnosti turizmu v  Prešovskom kraji“  o nenávratný finančný 
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príspevok v rámci výzvy z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v oblasti 
zamerania Iniciatívy regionálneho rozvoja v okrajových a znevýhodnených 
regiónoch 

2. finančné zdroje na realizáciu projektu nad rámec poskytnutej finančnej podpory 
z Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce. 

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

K bodu  4 - Začatie obstarávania investičnej akcie SOŠ, ul. 
Garbiarska 1, Kežmarok – rekonštrukcia a modernizácia kotolne: 
J. Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu PSK, predkladá zastupiteľstvu 
na schválenie začatie obstarávania danej investičnej akcie. Plynová kotolňa v objekte dielní 
praktického vyučovania na Tvarožianskej ulici v Kežmarku je morálne a technicky zastaralá 
a opotrebovaná, vykazuje značné poruchy a navyše v dôsledku mimoriadnej situácie 
spôsobenej povodňami v mesiaci jún 2010 v meste Kežmarok došlo k jej zaplaveniu,  
úplnému znehnodnoteniu a k znefunkčneniu. Predpokladané rozpočtové náklady na 
rekonštrukciu a modernizáciu kotolne sú 300 000,- €.  
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  začatie obstarávania 
investičnej akcie: SOŠ, ul. Garbiarska 1, Kežmarok – Rekonštrukcia a modernizácia 
kotolne v predpokladanom rozpočtovom náklade 300 000,- EUR. 
Hlasovanie:      za: 52   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 - Návrh na zmenu uznesenia č. 50/2010 z 5. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK zo dňa 27. apríla 2010: J. Gaľan, poverený vedením 
odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že predmetom navrhovanej zmeny daného 
uznesenia je zmena ceny nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Vranovská nemocnica, a. 
s., M. R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou a určenie spôsobu hlasovania zástupcu 
PSK delegovaného v orgánoch tejto spoločnosti, ktorým PSK dáva súhlas nemocnici na 
prevod nehnuteľností do vlastníctva fyzickej osoby. Predseda PSK Chudík dodal,  že bol 
osobne oslovený listom od MUDr. Hulaja, ktorý nesúhlasil s cenou znaleckého posudku 
38 000,- €. Je ochotný zaplatiť maximálne sumu 22 000,- €. Zastupiteľstvo PSK daným 
uznesením dalo súhlas s prevodom za cenu 38 000,- € + 10%, t. j. za cenu 42 130,- €. Ak má 
delegovaný zástupca PSK v rámci valnej hromady hlasovať za, musí mať nové uznesenie 
Zastupiteľstva PSK s cenou 22 000,- €, lebo ináč sa tento majetok nepredá. K tejto záležitosti 
by sa mali vyjadriť poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou. 
Diskusia:    
Poslanec Kubík podotkol, že ide o prvý prípad predaja majetku PSK hlboko pod cenu určenú 
znaleckým posudkom. Pýta sa, čo núti PSK k predaju majetku takýmto spôsobom. Podľa 
neho to nie je racionálne z pohľadu evidovaného stavu finančných možností VÚC. Predseda 
PSK Chudík odpovedal, že PSK nič nenúti k takémuto predaju. Listom bol osobne oslovený 
a na základe rozhodnutia Zastupiteľstva PSK bude odpovedať. Žiadosť MUDr. Hulaja, ktorý 
robí dlhé roky detskú pohotovosť a to, či daná nehnuteľnosť má slúžiť naďalej tomuto účelu, 
musia posúdiť hlavne poslanci PSK za okres Vranov nad Topľou. Ak táto vec má svoje 



4 
 

odôvodnenie, nie je proti. Poslanec Kužma dodal, že už cena 1 200 000,- bola ďaleko pod 
reálnu cenu. Minulý mesiac sám predával zdedený dom vo Vranove v oveľa horšom stave 
a cena bola vyššia než pôvodná cena v danom prípade. Cena 600 tis. Sk za túto nehnuteľnosť 
je príliš nízka. Predseda PSK Chudík zdôraznil, že tento prevod je vecou rozhodnutia 
Zastupiteľstva PSK. Poslanec Kuročka požiadal o podporu tohto návrhu. MUDr. Hulaj je 
lekárom, ktorý robí detskú pohotovosť dlhé roky a na vlastné náklady si upravil priestory. Ide 
o starú neatraktívnu budovu zhotovenú z valkov, preto by nemala stáť veľké peniaze. Pre 
mesto Vranov n/Topľou by to bola dobrá vec, pretože v dnešných časoch prevádzkovať 
detskú pohotovosť je málo atraktívne a skôr nevýhodné. Poslanec Kahanec povedal, že ide 
o vec rôznych pohľadov mesta a zastupiteľstva. V súčasnej dobe výrazného znižovania 
zdrojov pre samosprávu by predaj majetku PSK mal mať svoj zmysel. Predávať pod cenu 
znamená vyhodiť peniaze, ktoré PSK bude potrebovať. Myslí si, že samospráva je dostatočne 
silná, aby nemusela svoje veci zakladať na jednom nevýhodnom predaji. Keď už spomínaná 
pôvodná cena bola nízka a predložená je ešte nižšia, je otázne, či PSK predajom za 600 tis. Sk 
niečo vyrieši. Samozrejme, že je to aj vec Vranova, ale nakladanie s majetkom by malo byť 
efektívne a tento predaj podľa neho nie je efektívny. Poslanec Tarcala pripomenul, že 
Zastupiteľstvo PSK schválilo projekt transformácie nemocníc, pri ktorom bol vložený 
majetok PSK do akciovej spoločnosti, takže príjmy z tohto predaja nebudú príjmami PSK ale 
Vranovskej nemocnice, a. s. PSK si pri transformácii stanovil podmienku, že súhlas 
s predajom musí dať Zastupiteľstvo PSK. Ak zastupiteľstvo bude zvyšovať cenu, bude ju 
zvyšovať v prospech Vranovskej nemocnice, a. s., ale nie pre rozpočet PSK. Predseda PSK 
Chudík to potvrdil s tým, že samotná Vranovská nemocnica, a. s., súhlasí s predajom za 
22 000 €. Poslanec Focko poznamenal, že diskusia o navýšení ceny by bola potrebná 
v prípade, ak by išlo o majetok obrovského záujmu alebo o majetok, ktorý vie PSK predať, 
alebo zveľadiť a potom predať. Keďže ide o objekt, ktorý slúži svojmu účelu a bude aj 
naďalej, je to pohotovosť pre deti, je potrebné zvážiť tento predaj aj za cenu zníženia celkovej 
ceny majetku, poprípade zaviazať majiteľa využívať tento objekt na účely, na ktoré bol 
predaný. Poslanec Oros podotkol, že poslanec Tarcala síce povedal pravdu, ale je potrebné si 
uvedomiť, že PSK si zníži hodnotu majetku vloženého do Vranovskej nemocnice. Zníženie 
ceny nebolo prerokované v komisii pre správu majetku. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu 
a rešpektovaniu schválenej ceny navrhol stanoviť termín do 30. 9., ak nie, potom vypísať 
verejnú súťaž na predaj tohto majetku. Poslanec Kahanec podporuje poslanca Orosa, lebo 
PSK vo Vranovskej nemocnici má svoju účasť, ide teda o majetok PSK a nakladanie 
s majetkom PSK, preto je jeho poznámka opodstatnená. Poslankyňa Vaľová uviedla, že ak 
skutočne Vranovská nemocnica súhlasí s predajom a ak sú medzi ňou a týmto lekárom 
dohody  o skvalitnení služieb pre deti, o lepšom fungovaní detskej pohotovosti, zastupiteľstvo 
by tento prevod mohlo schváliť, pretože bude slúžiť všetkým občanom a hlavne doplní služby 
Vranovskej nemocnice, čo potvrdili svojím listom. Predseda PSK Chudík nevie, ako si zníži 
PSK svoju hodnotu v prípade predaja, lebo percentá PSK stále zostanú tie isté. V prípade 
vyhlásenia verejnej obchodnej súťaže a kúpy objektu za iným účelom ako je zriadenie detskej 
pohotovosti, by  ako predseda PSK nikdy nepodpísal schválené uznesenie. Verejná obchodná 
súťaž v tomto ponímaní neexistuje. Poslanec Oros vysvetlil, že je iné mať 34% z milióna 
a iné zo 100 tisíc, stále ide o hodnotu majetku spravovanú VÚC. Preto je potrebné stavať sa 
k tomuto problému ako k verejnému majetku, za ktorý zodpovedá PSK. Vo Vranovskej 
nemocnici je určite dostatok voľných priestorov napriek tomu, že najprv jej zástupcovia 
deklarovali, že nemajú priestor na služby detskej pohotovosti a nemajú dostatok ambulancií, 
lebo je to už štvrtá žiadosť na odpredaj prebytočného majetku. Nikde nie je napísané, že to 
nemôže byť iný vlastník za podmienky opravy priestorov, ktorý tohto lekára nechá tam 
naďalej fungovať. Predseda PSK Chudík  zopakoval svoj názor, že pokiaľ bude predsedom 
PSK, na tento majetok sa nebude konať verejná obchodná súťaž a takéto uznesenie nepodpíše. 
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Verejnú obchodnú súťaž nemôže vyhlásiť PSK ale Vranovská nemocnica, a. s., a cenu musí 
schvaľovať Zastupiteľstvo PSK. Poslanec Kuročka ako lekár dodal, že detská pohotovosť 
nie je atraktívna vec. MUDr. Hulaj ju chce prevádzkovať naďalej, ale za podmienky zníženia 
ceny.  O detskú pohotovosť je malý záujem a určite sa do nej nepohrnú dvadsiati lekári. 
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 a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  
m e n í    

uznesenie z 5. Zastupiteľstva PSK č. 50/2010 zo dňa 27.4.2010 k majetkovým 
prevodom nehnuteľného majetku v bode B nasledovne:  

vypúšťa text:  
 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 1802/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 

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

stavba – budova súp. číslo 116 na parcele 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 € . 

a nahrádza novým znením:  
             zaväzuje  

zástupcu Prešovského samosprávneho kraja delegovaného v orgánoch Vranovskej 
nemocnice, a.s., M.R. Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, IČO: 44 343 566, pri 
nakladaní s nehnuteľným majetkom, ktorý bol Prešovským samosprávnym krajom vložený 
do akciovej spoločnosti ako nepeňažný vklad, hlasovať tak, že:  
s ú h l a s í 
s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Vranovská nemocnica, a.s.,                
nachádzajúcich sa v k.ú. Vranov nad Topľou, zapísaných na LV č. 1376, a to: 

pozemku parcelné číslo C KN 1802/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 

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

stavby – budovy súp. číslo 116 na parcele C KN 1802/1 
do vlastníctva MUDr. Metoda Hulaja, Slánska 958, 093 03 Vranov nad Topľou za cenu  
22.000,00 €.  

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: 29   proti: 11             zdržalo sa: 16 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Rôzne: 
A/ Informácia o rozhodnutí Protimonopolného úradu SR: 
Predseda PSK Chudík informoval Zastupiteľstvo PSK o pokute Protimonopolného úradu 
SR vo výške 2 500 € za neposkytnutie informácie odborom dopravy Úradu PSK.  Spoločnosť 
EURO-CRV, P+P, s. r. o., podala sťažnosť na PSK týkajúcu sa uzatvárania a realizácie zmlúv 



6 
 

o výkonoch vo verejnom záujme so SAD, kde podľa nej PSK zamlčal skutočnosť, že táto 
spoločnosť požiadala o uzatvorenie zmluvy o výkonoch vo verejnom záujme. Odbor dopravy 
neposkytol Protimonopolnému úradu SR požadované doklady týkajúce sa korešpondencie 
s touto firmou. Osobne rokoval s generálnym riaditeľom sekcie Protimonopolného úradu SR 
s tým, že ide o pravdivé informácie, lebo odbor dopravy niektoré skutočnosti a celú 
korešpondenciu neuviedol aj napriek opakovanej výzve. Je možné podať odvolanie  rade 
Protimonopolného úradu SR, ale v tomto prípade to nemá zmysel, lebo pokuta za spáchanie 
tohto správneho deliktu je skôr symbolická. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
 
Poslanec Hopta, na základe sťažností nespokojných občanov obcí okresu Humenné, 
poukázal na problém pohotovostnej stomatologickej služby, ktorá je veľmi časovo 
obmedzená (v sobotu, nedeľu a počas sviatkov len od 8.00 – 13.00 hod). Pýta sa 
kompetentných pracovníkov PSK, či je možné upraviť pracovný čas minimálne do 18. hod. 
Predseda PSK Chudík dodal, že na túto požiadavku bude listom odpovedať MUDr. 
Zbyňovský, vedúci odboru zdravotníctva Úradu PSK. 
 
Poslanec Bieľak uviedol, že v Kežmarku boli postihnuté povodňami aj iné školy 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Aký je predpoklad, že sa bude riešiť takto poškodený 
majetok vzhľadom na finančný stav PSK. Napr. Gymnázium v Kežmarku má kompletne 
zničenú telocvičňu, ktorá bola pred niekoľkými rokmi opravená. Pýta sa, či vie PSK v krátkej 
dobe vyriešiť aj majetok zničený povodňami v oblasti školstva. Predseda PSK Chudík nemá 
zatiaľ žiadnu žiadosť alebo informáciu o škodách od riaditeľky Gymnázia v Kežmarku. PSK 
pristúpil urýchlene k rekonštrukcii kotolne SOŠ v Kežmarku z dôvodu ohrozenia chodu tejto 
školy. Gymnázium v Kežmarku sa môže riešiť podľa potreby v rámci vývoja rozpočtu PSK  
možno v budúcom roku. Možno je potrebná väčšia osobná iniciatíva riaditeľky gymnázia, 
ktorá by mu mala predložiť potrebné informácie. Riaditeľka SOŠ mu osobne predložila 
potrebné údaje k potrebnej rekonštrukcii kotolne, ktoré si dal následne overiť. 
Poslanec Perignáth nadviazal na poslanca Bieľaka. Včera prebehlo rokovanie Rady školy 
Gymnázia v Kežmarku, kde sa dozvedel, že pravdepodobne je poškodená aj statika 
telocvične. Riaditeľka školy už má vyhotovený prvotný statický posudok. Predseda PSK 
Chudík zopakoval, že v tomto prípade sú potrebné informácie, preto sa musí hýbať aj 
riaditeľka školy. Palubovka by sa dala spraviť z tovarov a služieb, čo nejde cez zastupiteľstvo. 
Statika ide z kapitálov. Požiadal riaditeľku Gymnázia v Kežmarku o predloženie kompletných 
podkladov, tak ako to spravila riaditeľka SOŠ v Kežmarku. 
 
 

K bodu 7 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Baran interpeloval riaditeľa Úradu PSK z dôvodu, že ako jediný člen komisie 
kultúry a národnostných menšín dvakrát nedostal pozvánku na jej zasadnutie a zástupcovia 
odboru kultúry nie sú prítomní už na treťom zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Požiadal riaditeľa 
Úradu PSK o nápravu.  
Poslanec Oros má interpelácie od starostov obcí okresu Prešov a Sabinov vo vzťahu ku 
koseniu okolo ciest III. triedy vzhľadom na bezpečnosť dopravnej situácie. Upozornil aj na 
zlú kvalitu vyspráviek ciest napr. na zastávke vo Veľkom Šariši pri pivovare. Vo Veľkom 
Šariši už rok nefunguje priepust pod štátnou cestou, ktorý spôsobuje mestu škody. Nevie, od 
koho si to má mesto vymáhať. Predseda PSK Chudík žiadal v roku 2005 aj v roku 2006 
štátny vodohospodársky podnik o opravu tokov potokov, ktoré zobrali cesty v správe SÚC 
PSK. Vtedy dostal odpoveď, že podľa zákona je každý povinný sa starať o svoj majetok sám, 
teda aj mesto Veľký Šariš sa musí postarať o svoj majetok. Vo vzťahu ku koseniu dodal, že 
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od roku 2004 sa stále kosilo. Myslí si, že starostovia obcí postihnutých povodňami majú teraz 
iné starosti ako kosenie okolo ciest. Nevie na to odpovedať, táto otázka nebola nikomu 
adresovaná. Nie je to interpelácia, ale vec do bodu Rôzne. Požiadal poslancov PSK, aby 
dodržiavali bod Interpelácie poslancov s jasne formulovanou adresnou otázkou.  
Poslanec Kužma požiadal o poskytnutie písomnej informácie o aktuálnom stave príjmov 
a výdavkov rozpočtu PSK ku dňu 22. 6. 2010. Predseda PSK Chudík odpovedal, že schodok 
oproti plánovanému rozpočtu PSK je takmer 9,7 mil. €. Trošku nadpríjem je vo vzťahu 
k motorovým vozidlám a celý schodok sa týka podielovej dane fyzických osôb. Výdavky sú 
viazané podľa príjmu PSK. Opatrenia prevedené v apríli 2010 dostávajú PSK na pozíciu 9 
mil. €. Ak bude v júli príjem PSK nedostatočný, musia byť prevedené ďalšie opatrenia. Na 
vznesenú interpeláciu bude odpovedať odbor financií. 
Poslanec Kahanec interpeluje predsedu PSK v dvoch veciach ohľadom dopravy. Prvou sú 
predsedove vyjadrenia z médií ku Kuzmányho ulici, ktorá by sa mohla stihnúť do konca roka, 
ak by sa poriadne robili vysporiadania. Pýta sa, aký je vlastne aktuálny stav po všetkých 
zmenách dohodnutých nárokov vlastníkov, ktoré má zabezpečiť VÚC, či pokročili 
predsedove vzájomné rokovania s primátorom mesta, či je predpoklad ukončenia 
vysporiadania, aby sa konečne mohlo začať s výstavbou Kuzmányho ulice. Druhou otázkou 
by chcel požiadať o predloženie najviac postihnutých úsekov povodňami, časový 
harmonogram a predpoklad odstránenia škôd, lebo ku niektorým lokalitám sa nedá dostať. 
Predseda PSK Chudík pripomenul poslancovi Kahancovi, že sa zúčastnil rokovaní a všetko 
ide podľa dohodnutých konkrétnych krokov. Viac mu odpovedať nebude, lebo sa mu zdá, že 
si robí srandu z neho ako aj z ľudí prítomných na rokovaniach. Keď dodržia dohodnuté kroky, 
všetky veci sa do konca roka môžu zrealizovať. K druhej otázke dodal, že všetko bolo 
prerokované v bode 5 – Informácie o povodniach 22. 6. 2010. Poslanec Kahanec  sa zúčastnil 
tohto rokovania a k predloženému bodu sa vyjadroval.  
Poslanec Perignáth požiadal o odpoveď na otázku, kto bude koordinovať rozdelenie 
finančných prostriedkov na postreky proti komárom určené vyšším územným celkom, 
vyčlenených ešte pred veľkou vlnou záplav. Predseda PSK Chudík odpovedal, že PSK 
dostal 50 000 €. Uznesenie vlády z doby pred povodňami jasne hovorí, že sú určené pre 
okresy Stropkov a Vranov n/Topľou v časti úseku rieky Topľa. PSK v rámci prenosu 
kompetencií nemá žiadnu kompetenciu v oblasti životného prostredia a vo vzťahu k hygiene. 
Sám nevie, ako to má urobiť, preto listom požiadal ministerstvo financií o uvedenie formy 
použitia, ale odpoveď nedostal. Myslí si, že po povodniach by sa mali zmeniť aj určené 
oblasti a úseky. Poslankyňa Vaľová v tejto veci podporuje predsedu PSK. Predseda PSK 
Chudík ju prerušil, lebo ide o bod Interpelácie poslancov a nie diskusiu v bode Rôzne. 
Poslanec Kahanec sa opäť vrátil k informatívnej správe o povodniach. Predseda PSK 
Chudík mu zobral slovo, pretože na jeho vznesenú interpeláciu už odpovedal. Interpelácie 
poslancov nie sú diskusie poslancov, poslanec Kahanec má dodržiavať rokovací poriadok. 
Poslanec Hopta interpeloval riaditeľa Úradu PSK, či v súvislosti s nepriaznivou finančnou 
situáciou nezvažuje vedenie PSK presťahovanie Obchodnej akadémie v Humennom 
z prenajatých priestorov mesta napr. do voľných priestorov Strednej priemyselnej školy 
chemickej a potravinárskej v Humennom. Predseda PSK Chudík dodal, že písomnú 
odpoveď pripraví odbor školstva. 
 
 

K bodu 8 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 6. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK a  pozval  poslancov  PSK  na  ďalšie  plánované  7.  zasadnutie Zastupiteľstva  PSK dňa  
24. 8. 2010. 
 
 



8 
 

Zapisovateľka: 
 
Katarína Očkaiová     ......................................................... 
 
  
 
 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
PaedDr. Miroslav Benko                         ............................................................. 
 
 
 
Ing. Anton Gašpár              .............................................................                                                           
     
 
 
    
 
 
 
 
Stanislav Kubánek 
riaditeľ Úradu PSK     ............................................................. 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Peter Chudík 
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