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 Prešovský  samosprávny  kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 6 / 2010 
 
 

zo 7. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 24. augusta 2010 v Prešove 
 
 
 

 
 
 
Prítomní:  podľa prezenčnej listiny 
 
 
Program rokovania: 
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.           
  3. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2010.                                                                                                    
  4. Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie projektov  
      schválených v  l. kole  výzvy  z  Opatrenia 1.1  Infraštruktúra  vzdelávania  Regionálneho  operačného   programu.                                                                               
  5. A/ Dodatok č. 2, ktorým sa menia Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov. 
      B/ Úprava odmeny pre podpredsedov PSK. 
      C/ Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010.       
  6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2010.                                                       
  7. Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia  
      a platenia a výkone  opatrení  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a  sociálnej  kurately v  zariadeniach  sociálnych  služieb  
      a  v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí  a  sociálnej  kurately v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  PSK.    
  8. A/ Úprava limitu úverovej linky na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.                                                  

   B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania PSK.                      
  9. Návrh na vstup PSK do záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013+.   
10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.                                                
11. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.  
12. Nakladanie akciových spoločností Spoločné zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom.                                                                      
13. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK.                        
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov. 
16. Záver. 
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 7. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v treťom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 55 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyne Aftanasová, Vaľová a 
poslanci Gaľa, Obrimčák, Orlovský, Perignáth, Regec.  
Predseda PSK Chudík oboznámil prítomných s predložením nového materiálu do bodu 14 – 
Rôzne s názvom DSS Prešov, Volgogradská „Termostatizácia a regulácia tepelného 
hospodárstva“, ktorý dostali poslanci PSK pred zasadnutím zastupiteľstva. 
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovacie alebo doplňovacie návrhy 
k programu rokovania. 
 
Program 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:    
 
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.           
  3. Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2010.                                                                                                    
  4. Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie projektov  
      schválených v  l. kole  výzvy  z  Opatrenia 1.1  Infraštruktúra  vzdelávania  Regionálneho  operačného   programu.                                                                               
  5. A/ Dodatok č. 2, ktorým sa menia Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov. 
      B/ Úprava odmeny pre podpredsedov PSK. 
      C/ Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010.       
  6. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2010.                                                       
  7. Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia  
      a platenia a výkone  opatrení  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a  sociálnej  kurately v  zariadeniach  sociálnych  služieb  
      a  v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí  a  sociálnej  kurately v  zriaďovateľskej  pôsobnosti  PSK.    
  8. A/ Úprava limitu úverovej linky na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie.                                                  

   B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania PSK.                      
  9. Návrh na vstup PSK do záujmového združenia právnických osôb Koalícia 2013+.   
10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.                                                
11. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.  
12. Nakladanie akciových spoločností Spoločné zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom.                                                                                                
13. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK.                        
14. Rôzne. 
15. Interpelácie poslancov. 
16. Záver. 

 
Hlasovanie:      za: 52   proti: 0           zdržalo sa: 0 
Program 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Ceľucha, Čekana, Havrillu, 
Holodňáka, Paľu. 
Hlasovanie:                 za: 49   proti: 0             zdržali sa: 4 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Kužmu.  
 
 

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 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bolo prijatých 
celkom 78 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 Prešov, 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. 
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Diskusia:  
Poslanec Kahanec už tradične pri kontrole uznesení hovorí o plnení uznesenia č. 219/2007 
v bode B a nič sa na ňom nemení. Priebežné plnenie uznesení s chýbajúcim  termínom plnenia 
nevadí zrejme nikomu. Pri vyhodnotení daného uznesenia očakával od hlavného kontrolóra 
minimálne upozornenie a nie iba konštatovanie o priebežnom plnení bez nových skutočností. 
Na MsÚ v Prešove sa osobne oboznámil s existujúcimi problémami pri vysporiadaní 
pozemkov, súvisiacimi predovšetkým s organizáciami aj so vzniknutými zmenami, na základe 
ktorých sa musia vypracovať súvisiace podklady. Na VÚC sa táto stavba už ťahá zhruba od 
roku 2003. Všetky termíny sa neustále presúvajú bez udania konečného termínu. Ide 
o necelých 300 m dĺžky tejto komunikácie a napriek rokovaniu predsedu PSK a primátora 
mesta o spoločnom postupe v roku 2007 celá vec stojí, až na jeden prevod daný do katastra. 
Konštatovanie o priebežnom plnení je preto úplne zbytočné. Už vzhľadom na schválenie 
dohody Zastupiteľstvom PSK, ktorej termín uplynul zhruba pred necelým rokom a pol, by 
mali mať poslanci PSK predložené seriózne konštatovanie a informácie o časovom posune. 
Nikto nespochybňuje časové vybavenie určitých potrebných podkladov, ale bez termínu 
možno kontrolu tohto a podobných uznesení rovno vypustiť. Poslanec Gašpár položil otázku 
riaditeľovi Úradu PSK, dokedy bude trvať fáza prípravy zoznamu nehnuteľného majetku  vo 
vlastníctve PSK, pod ktorým nie sú vysporiadané pozemky, teda splnenie bodu D.2 uznesenia 
Zastupiteľstva PSK č. 447/2008 zo dňa 16. 12. 2008. Poslanec Baran navrhol doplniť 
uznesenie č. 447/2008 v bode D.2 o znenie „podľa stavu k 31. 12. 2010“, lebo táto vec sa rieši 
už vyše dvoch rokov. Hodnotenie uznesenia o jeho priebežnom plnení a príprave nemá žiadnu 
informatívnu výpoveď pre poslancov PSK. Podľa slov predsedu PSK Chudíka PSK 
momentálne čaká, čo spravia vlastníci nehnuteľností na ul. Kuzmányho na základe stretnutia, 
ktorého sa zúčastnil aj poslanec PSK Kahanec, ktorí si majú rozdeliť nehnuteľnosti alebo 
pripraviť podklady pre projektantov. Z tohto dôvodu nemožno pokračovať ďalej. K plneniu 
uznesenia č. 447/2008 dodal, že riaditeľa Úradu PSK mohli poslanci PSK len žiadať. Dané 
uznesenie bude splnené, ale určite nie ako v prípade predaja pozemkov pri Gymnáziu 
v Poprade, ktoré ako predseda PSK podpísal a prokuratúra a krajský súd celý prevod zrušili. 
Predložený materiál sa doplní v tabuľke na str. 2 v bode D.2 o znenie „podľa stavu k 31. 12. 
2010“. To znamená, že zoznam sa môže vypracovať až v roku 2011. Poslanec Gašpár dodal, 
že na termíne sa nedohodli, môže byť aj k 30. 6., ale podľa jeho názoru tento zoznam mohol 
riaditeľ úradu už dávno pripraviť a predložiť zastupiteľstvu. 
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, s doplnením materiálu 
v tabuľke na str. 2 textom “podľa stavu k 31. 12. 2010“  v bode D.2 uznesenia ZPSK č. 
447/2008. 
Hlasovanie:       za: 53   proti: 0             zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Informatívna správa o vybavovaní sťažností a petícií 
v PSK za I. polrok 2010: Ing. Majda, hlavný kontrolór PSK uviedol, že útvar 
hlavného kontrolóra okrem bežnej agendy zabezpečuje aj postup pri podávaní, prijímaní, 
evidovaní, prešetrovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v PSK, ktorý 
upravujú Zásady vybavovania sťažností a petícií v PSK a Zásady kontrolnej činnosti PSK, 
spracované v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 
Zb. o petičnom práve v znení zákona NR SR č. 242/1998 Z. z. Na ÚHK PSK došlo celkom 23 
písomných podaní, z toho 22 podaní označených ako sťažnosti, 1 podanie bola petícia, 
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týkajúca sa zriadenia detašovaného pracoviska PSK v Poprade s účinnosťou od 1. 3. 2010. 
Z 22 podaní označených ako sťažnosti bolo 20 vecne príslušných na riešenie PSK, a to na 
odbor zdravotníctva 13, odbor sociálny 2, odbor dopravy 2, odbor školstva 2, SÚC PSK 1. Za 
I. polrok 2010 oproti rovnakému obdobiu minulého roka bolo o 11 zaevidovaných podaní 
menej. Počet zaevidovaných a vybavených petícií bol menší o 2 petície. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e   n a   v e d o m i e   správu 
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2010.        
Hlasovanie:       za: 54   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít 
definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie 
projektov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 
Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu: 
Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, predkladá návrh na dofinancovanie Strednej 
odbornej školy, A. Dubčeka 963/2 vo Vranove n/Topľou a Hotelovej akadémie Jána 
Andraščíka, Pod Vinbargom 3 v Bardejove. V prvom prípade ide o realizáciu projektu 
s názvom „Rekonštrukcia a modernizácia objektov ZSŠ Vranov n/Topľou“, kde pri celkovom 
rozpočte 1 035 343,57 € vznikli práce naviac ako nepredvídané práce v celkovom objeme 
63 276,42 €. V druhom prípade ide o realizáciu projektu s názvom „Stavebné úpravy 
a modernizácia objektov Hotelovej akadémie Jána Andraščíka v Bardejove“, kde pri 
celkovom schválenom rozpočte 1 193 951,93 € vznikli nepredvídané práce v celkovom 
objeme 149 834,58 €. Popis jednotlivých prác sa nachádza v dôvodovej správe. Uvedené 
sumy boli prerokované za prítomnosti všetkých zainteresovaných, vrátane poslancov PSK za 
okres Vranov n/Topľou a Bardejov, na kontrolných dňoch vykonávaných na jednotlivých 
školách. 
Diskusia: 
Podľa poslanca Kubíka nie je možné definovať práce pri budove č. 2 a č. 3 ako nepredvídané 
práce, lebo ide o skutočné výmery existujúcich objektov. Je potrebné si uvedomiť, že tieto 
finančné objemy bude musieť PSK vykryť zo svojho tenkého rozpočtu. Buď bol pôvodný 
projekt zmätočný, alebo údaje uvedené v materiáli sú účelové. Navyše nie je možné nárast 
týchto finančných objemov definovať ako nepredvídané práce. Ak bude tento návrh 
schválený, hrozí tento problém u všetkých projektov predkladaných v rámci ROP. Podľa jeho 
názoru by mal byť tento materiál stiahnutý z dnešného rokovania a konfrontovaný 
s pôvodným projektom, aby bolo jasné o aké skutočné finančné objemy ide. Poslanec 
Kahanec sa pripája k predrečníkovi, a to predovšetkým v samotnom názve „definované 
nepredvídané práce“, ktoré by mali vzniknúť ozaj nepredvídane v rámci riešenia. Spolu 
ide zhruba o dofinancovanie 6,3 mil. Sk naviac. V čase šetrenia ide o značnú sumu 
finančných prostriedkov. Nevie, ako sa medzi nepredvídané práce môže zahrnúť to, že projekt 
neriešil zateplenie stropov, alebo že projekt riešil len zateplenie, výmenu okien a vonkajších 
dverí a ešte bolo potrebné zrealizovať úpravy súvisiace s búracími a zemnými prácami, 
zdravotechnikou, drevenými konštrukciami. Projekt bol pripravený diletantsky, lebo uvedené 
argumenty neobstoja. Možno by bral jediný argument, a to zmeny vo výmere PVC súvisiace 
s výmenou z bezpečnostných dôvodov. V prípade hotelovej akadémie sa dopočítali na základe 
skutočnosti okná, dvere a pod., ktoré neboli v súlade s projektovou dokumentáciou. Ako môže 
vzniknúť taký komentár, keď sa rieši existujúca budova, je na ňu spracovaný projekt 
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a v rámci tohto projektu PSK dopočítava po jeho skončení okná, dvere, úpravu vykurovania, 
lebo sa blíži vykurovacia sezóna, čo nie je argument. Dobre pripravený projekt mal riešiť 
zrealizovanie daných vecí a výsledkom je dofinancovanie týchto prác z rozpočtu PSK. Podľa 
jeho názoru väčšina uvedených argumentov sa nedá nazvať nepredvídanými prácami. 
Poslanec Havrilla si myslí, že jeho predrečníci nepochopili, o čo tu ide. U obidvoch 
schválených projektov ide o financie využívané z fondov EÚ. Celková suma finančných 
prostriedkov je podstatne vyššia. Spolu s poslancom Tarcalom sa zúčastnili kontrolného dňa 
na hotelovej akadémii a zistili, že to nie je žiadny podvod. Tiež mali spočiatku námietky, ale 
ak sa majú efektívne využiť prostriedky pridelené na tieto účely, je potrebné túto sumu 
schváliť, s čím súhlasia všetci poslanci PSK z mesta Bardejov. K danému problému sa môže 
vyjadriť aj poslanec Tarcala. Poslanec Kahanec chápe, že ak PSK získa prostriedky 
z európskych fondov, je to dobré. Ale tieto veci sa nemôžu nazývať nepredvídanými prácami 
v rámci projektu. Nech si každý skúsi odpovedať na otázku, čo definuje termín „nepredvídané 
práce“. Poslanec P. Molčan poznamenal, že presne tak prebiehala diskusia aj na rokovaní 
komisie finančnej. Je to problém, ktorý má dopad na rozpočet PSK. Súčasťou predkladania 
nárokov na zvýšené práce súvisiace s rekonštrukciou škôl by malo byť aj stanovisko 
odborného stavebného dozoru úradu, pretože ARR PSK robí viacmenej grantový projekt, ale 
vyjadrenie o rozsahu ďalších potrebných prác by mal predložiť odborník zastupujúci PSK. 
Tieto dve školy nie sú prvými, u ktorých prebehne dofinancovanie nepredvídaných prác. Aj 
tretia zmena rozpočtu PSK ráta s vyfinancovaním zvýšených nárokov z rezervného fondu asi 
u 6 škôl. Tento stav sa musí zastaviť určením istých pravidiel, lebo PSK doteraz použil 
prostriedky z rezervného fondu v rámci ROP na vzdelávanie vo výške 616 tis. €. Znamená to 
veľký dopad na rozpočet PSK, pričom sa už míňa aj rezervný fond a nebudú už prostriedky na 
vyfinancovanie. Za komisiu finančnú poukázal na tieto nezdravé skutočnosti s tým, že je 
potrebné seriózne sa zaoberať technickou prípravou projektov. Poslanec Kahanec dodal, že 
pri rozpúšťaní rezervného fondu, keď vôbec nie sú zadefinované výdavky na začiatku, sa 
bude rozprávať pri 20 školách o 60 mil., pričom už teraz rieši PSK výpadok zdrojov. Na 
druhej strane sa veselo rozpúšťa rezervný fond na práce, ktoré neboli absolútne na začiatku 
definované. Ak by PSK bol schopný dať tieto práce do projektu, tak by ich mal s minimálnou 
spoluúčasťou. Ak ich dáva naviac, hradí ich v plnej výške. Podpredseda PSK Ragan sa 
zúčastnil zasadnutia komisie finančnej, kde prebiehala dlhá diskusia s vážnymi výhradami 
k týmto výdavkom. Možno by sa dalo polemizovať o formulácii „nepredvídané výdavky“, či 
je výstižná, či ide o výdavky naviac alebo nepredvídané s potrebnou bližšou špecifikáciou. 
Zúčastnil sa kontrolného dňa na SOŠ vo Vranove n/Topľou, kde boli prítomní oboznámení 
s prevedenými prácami aj s ďalšími, ktoré je potrebné vykonať. Pri objeme finančných 
prostriedkov vynaložených na komplexnú rekonštrukciu týchto objektov by bolo dobré 
dokončenie týchto prác. Chápe, že súčasná situácia nie je jednoduchá a všetko je potrebné 
náležite zvážiť. Prikláňa s k schváleniu týchto finančných prostriedkov, aby objekty boli 
komplexne ukončené a funkčné. Poslanec Baran nadviazal na slová poslanca P. Molčana. Je 
skutočne potrebné doplniť takýto materiál o odborné stanoviská tých, ktorí celú prípravu 
a realizáciu stavby zabezpečovali, pretože ide o chyby nielen v samotnej realizácii, ale aj 
v príprave stavieb. Napr. už žiadosť o stavebné povolenie musí obsahovať energetický audit, 
preto vážne pochybuje o tom, čo vlastne bolo predložené k  žiadosti o stavebné povolenie. 
Aká bola predložená stavebná projektová dokumentácia, keď pri zemných prácach nebola 
zahrnutá zámková dlažba. Z odborného hľadiska ide o smiešne argumenty. Práce je potrebné 
presne vyšpecifikovať odborným stanoviskom zodpovedných pracovníkov v príprave 
a samotnej realizácii stavby a potom ich rozdeliť na práce naviac, ktoré pri rekonštrukciách 
nespochybňuje. Poslanec Kužma  má obavu, že ide  o dopredu dohodnutý kšeft alebo hrubú 
neodbornosť na všetkých stupňoch. Nie je predsa možné sa takto seknúť u niekoľkých stavieb 
a takéto materiály sú predložené skoro na každom zasadnutí zastupiteľstva. Minule sa riešil 
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ten istý problém u väčšieho množstva budov. V každom prípade by mali byť vyvodené 
patričné dôsledky. Poslanec Havrilla spomenul tunel Branisko, kde bol odhad iný ako 
skutočné náklady. Vyzval prítomných poslancov PSK, aby zaujali k tejto veci pragmatický 
postoj. Netvrdí, že sa nestali určité chyby. Spolu s poslancom Tarcalom sa zúčastnil 
kontrolného dňa, na ktorom riaditeľ školy a ďalší zainteresovaní podrobne rozoberali tento 
problém. Aj poslanci PSK mali pripomienky a spochybňovali tieto práce, ale presvedčili sa, 
že tieto finančné prostriedky sú nevyhnutné na zrealizovanie projektu v potrebnom rozsahu. 
Poslanec Kahanec podotkol, že nikto nespochybňuje kontrolné dni ani snahy na doriešenie 
technických problémov. Ale predsa na kontrolných dňoch sa nemôže dohadovať rozdeľovanie 
peňazí z rozpočtu PSK. Ten musí byť schválený v Zastupiteľstve PSK. Nie je to normálny 
režim, ktorý by mal fungovať v rámci jednotlivých akcií financovaných VÚC. To je podstatný 
problém, nie získanie zdrojov z EÚ a doplnenie ďalších vecí. Pripája s k poslancovi Kubíkovi 
a navrhuje stiahnuť predložený materiál z rokovania. Predseda PSK Chudík uviedol, že keď 
prišiel návrh o dofinancovaní prác projektov zo štrukturálnych fondov, povedal, že materiál 
pôjde do zastupiteľstva len v prípade zvolania kontrolného dňa za účasti projektanta, 
dodávateľa, stavebného dozoru a poslancov za daný okres. Keď sa všetci zhodnú na 
dofinancovaní prác a potvrdia to svojimi podpismi, vtedy bude materiál predložený do 
Zastupiteľstva PSK. Keby PSK nečerpal štrukturálne fondy v rámci školstva spolu na 18 
projektov za 15 mil. €, poslanci PSK by kritizovali predsedu PSK, že nespravil nič pre 
získanie týchto zdrojov. PSK získal najviac finančných prostriedkov na školstvo zo 
štrukturálnych fondov z ROP v rámci samosprávnych krajov SR. Nikto nepochváli dobre 
odvedenú prácu pre školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Projekt pripravoval riaditeľ 
školy s projektantom. Na základe stavebného projektu sa vypracoval projekt vo vzťahu 
k štrukturálnym fondom. Poslanci PSK môžu navrhnúť odvolanie riaditeľov škôl, ktorí 
spravili všetko pre získanie finančných prostriedkov do škôl. Pripomienky poslancov PSK 
neberie vážne, lebo stále si nájdu nejaký problém na kritizovanie a stále budú hľadať niekde 
chybu. Nepredvídané práce riešil riaditeľ školy s projektantom a nikto iný, preto sa zvolali 
kontrolné dni za účasti poslancov daného okresu. Má to svoje zákonitosti a svoju formu. 
Poslanec Kužma poznamenal, že nikto nespochybňuje eurofondy a neverí, že by eurofondy 
PSK nezaplatili, keby zastupiteľstvo neodsúhlasilo práce naviac v tom istom rozsahu ako 
obsahuje projekt. Nie je potrebné spájať získanie peňazí z eurofondov s tým, že niektorej 
firme platí PSK naviac, naopak, pri eurofondoch musia byť súťaže. Ako k tomu prídu firmy, 
ktoré išli do súťaže a netušili, že sa tieto práce budú robiť. PSK vlastne podviedol účastníkov 
súťaže, ktorí predložili ponuku na konkrétne práce a v skutočnosti sa tých prác urobilo viac. 
Má dokonca podozrenie, že niektoré firmy vedeli dopredu o väčšom rozsahu prác. Je otázka, 
čo na to povie kontrola z EÚ, keď si pozrie to, čo sa bude robiť, to, čo sa vysúťažilo 
a nakoniec je rozsah prevedených prác iný. Podľa slov predsedu PSK Chudíka nikto 
nehovorí o tom, že peniaze nebudú preplatené. Ide o to, že keď sa už stavia, nech sa dokončia 
veci, ktoré neboli uvedené v stavebnom projekte, teda ani v projekte pre štrukturálne fondy. 
Nikto nebol oklamaný. Poslanec Kubík povedal, že keby boli vecná náplň a finančné objemy 
premietnuté v rámci projektu, tak by boli finančné objemy preplatené z európskych 
finančných prostriedkov. Hrozí tu nebezpečenstvo tohto opakovaného problému pre každý 
projekt. Predseda PSK Chudík zopakoval, že projekty riešil riaditeľ školy s projektantom, 
nikto iný. Na základe toho sa vypracoval projekt pre štrukturálne fondy. V prípade, že niekto 
postupoval zle a neuviedol tieto finančné prostriedky do projektu, môžu poslanci PSK 
predložiť návrh na odvolanie riaditeľov dotknutých škôl. Je zvedavý, čo na to povie rada 
školy, keď spravila maximum pre získanie peňazí pre školu v rámci štrukturálnych fondov. 
Poslanec Bieľak uviedol, že starostovia miest a obcí implementujúci projekty v rámci EÚ 
vedia, že takéto situácie môžu nastať. Zastupiteľstvo PSK teraz môže polemizovať o chybách 
projektanta, resp. či ide o nepredvídané práce alebo práce naviac. Pri ďalších projektoch môže 
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nastať podobná situácia vo vzťahu k rozpočtu PSK, preto je potrebné skutočne rozlišovať 
hlavne zo strany ARR PSK, čo sú náklady nevyhnutné na dokončenie projektu a náklady 
viacmenej žiadúce, ale nie nevyhnutné, aby boli realizované. Je bežnou vecou, že pri 
rekonštrukcii sa objavia náklady, s ktorými nemohol projektant počítať. Možno projektanti 
pre krátkosť času svoju prácu nezvládli a nezarátali veci, ktoré sa následne objavili, ale sú 
veci nevyhnutné na to, aby sa mohli oprávnene minúť peniaze z EÚ. Vtedy sa dá pochopiť, že 
náklad je opodstatnený. Mnohokrát veci uvedené v nákladoch vylepšia existujúci stav 
a možno neboli také žiadúce. Preto je potrebné v budúcich projektoch rozlišovať, čo je 
nevyhnutné a čo by bolo dobré, ale je otázne, či na to PSK vzhľadom na rozpočet má 
potrebné prostriedky. Poslanec Kužma dodal, že zastupiteľstvo skutočne nemôže na 
zasadnutí polemizovať. V materiáli musí byť jasne uvedené, kde sa stala chyba a kto 
pochybil. Či tí, ktorí zadávali projekt, nezadali všetky potrebné náležitosti, ktoré mal 
obsahovať a prišli na to neskôr, alebo ten kto spracovával projekt. Potom môže PSK vyvodiť 
dôsledky voči stavebnej firme alebo projektantovi. Ak sa robia práce naviac, niekto musel 
v danom reťazci spraviť chybu. Predseda PSK Chudík potvrdil, že vo všetkých doposiaľ 
pripravených projektoch ide o chybu projektanta v stavebnom projekte. Súhlasí s 
jasným uvedením dôvodu v materiáli, ale je potrebné sa na vec pozerať z celkového hľadiska 
15 mil. € a nie rozoberať teraz 210 tis. €. Ak PSK chcel získať finančné prostriedky, musel 
rýchlo reagovať, preto sa stali aj chyby. Poslanec Kostilník sa k tejto veci už vyjadril na 
zasadnutí komisie finančnej, ale Zastupiteľstvo PSK by malo dnes prijať záver do budúcnosti, 
aby sa tieto veci neopakovali. Súhlasí so všetkými diskutujúcimi, ale je potrebné 
vyšpecifikovať potrebné veci a určiť, či sú v čase krízy nutné. Malo by byť striktne nariadené 
a kontrolované dodržanie projektu a práce naviac by mal niekto odsúhlasiť dopredu. PSK by 
mal zabrániť tomu, aby si riaditelia danú školu vylepšovali do budúcnosti za finančné 
prostriedky nad rámec projektu. Finančné prostriedky predložené v materiáli sú už prestavané 
a PSK ich musí zaplatiť. Ak nebude uznesenie schválené, školy ich budú musieť splácať zo 
svojho rozpočtu. Poslanec Oros dodal, že by sa nemali všetky problémy zvaliť na 
projektantov, pretože sú tam aj firmy, ktoré išli do verejného obstarávania, dostávajú výkaz 
výmer a na základe neho dávajú cenovú ponuku. Schodnou cestou môže byť aj dohoda 
s firmami o prácach naviac, aby PSK išiel s nákladmi napr. na polovicu, alebo vypísanie 
ďalšej verejnej súťaže na vykonanie prác naviac. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    s c h v a ľ u j e   dofinancovanie 
realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie  
projektov   schválených   v   1.  kole   výzvy  z   Opatrenia  1.1 Infraštruktúra 
vzdelávania Regionálneho operačného programu: 
a) Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2, Vranov n/Topľou, kód ITMS –  
    -  NFP 22110120238 vo výške 63 276,42 EUR 
b) Hotelová akadémia Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov, kód ITMS –  
    -  NFP 22110120386 vo výške 149 834,58 EUR. 
Hlasovanie:       za: 34   proti: 4             zdržalo sa: 17 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5A – Dodatok č. 2, ktorým sa menia Zásady 
odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov: 
Podpredseda PSK Ragan predkladá materiál obsahujúci navrhované zmeny citovaných 
zásad z dôvodu negatívneho vývoja plnenia daňových príjmov v rozpočte PSK v roku 2010. 
Vzhľadom na výrazný výpadok daňových príjmov, dane z príjmov fyzických osôb za obdobie 



8 
 

január – júl 2010 vo výške 9,5 mil. €, je nevyhnutné vykonať zmeny rozpočtu PSK pre rok 
2010 v časti príjmov aj v časti výdavkov. Na zmenu rozpočtu PSK pre rok 2010 priamo 
nadväzujú racionalizačné opatrenia v časti výdavkov, ktoré sa dotýkajú každej zložky 
funkčnej a ekonomickej klasifikácie. Navrhované zmeny predstavujú 10%-né krátenie odmien 
poslancov PSK a členov komisií neposlancov, ktoré je premietnuté v úprave rozpočtu č. 
3/PSK/2010 spolu s úpravou odmien podpredsedov PSK a s 10%-ným krátením mzdových 
prostriedkov pre zamestnancov Úradu PSK. Ide o určitý prejav solidarity a snahy šetrenia 
výdavkovej časti rozpočtu PSK. 
 

K bodu 5B – Úprava odmeny pre podpredsedov PSK: Predseda PSK 
Chudík predkladá návrh úpravy 10%-ného zníženia mesačných odmien podpredsedom PSK, 
Ing. Raganovi na 2 070 € a Ing. Dankovi na 1 035 €. 
 

K bodu 5C – Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2010: Podľa slov Ing. 
Holíkovej, PhD., vedúcej odboru financií Úradu PSK, predložený materiál obsahuje už 
predstavené časti 5A, 5B a schválené nadlimitné výdavky v bode 4. Táto úprava vychádza 
z aktualizovanej prognózy daňových príjmov verejnej správy zverejnenej Ministerstvom 
financií SR k 30. 6. 2010 a zo skutočného plnenia daňových príjmov od januára do tohto 
obdobia. Do úpravy sú zapracované zastupiteľstvom vopred schválené investičné akcie 
s rozpočtovým krytím, ktoré ale neboli predmetom úpravy. Materiál obsahuje finančné 
prostriedky na záchranné a zabezpečovacie práce, na kofinancovanie projektov schválených 
z grantovej schémy ministerstva kultúry a ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Na str. 
7 pod bodom 1 je úprava zníženia daňových príjmov, konkrétne dane z príjmov fyzických 
osôb o 8 mil. €. Rozpočet sa znižuje aj v časti výdavkovej pre Úrad PSK, VÚC, všeobecnú 
pracovnú oblasť (finančné prostriedky na europrojekty), cestnú dopravu (zníženie rozpočtu 
pre SÚC PSK a navýšenie na vyrovnávanie strát vo verejnom záujme pre prepravcov SAD), 
zdravotníctvo, kultúrne služby, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie. Zníženie a úprava 
rozpočtu obsahuje 10%-né viazanie a zostatok nerozpísaných rezerv. V bode 2 sa nachádza 
refundácia kapitálových výdavkov v rámci ROP. Tieto prostriedky boli zaslané riadiacim 
orgánom a sú na jednorazové mimoriadne splatenie úverových prostriedkov Dexie banky. Pod 
bodom 3 je odkúpenie pozemku schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 7. 4. 2009, 
kde v súčasnom období došlo k podpísaniu kúpnej zmluvy. Bod 4 obsahuje vopred schválené 
investičné akcie vrátane dvoch akcií financovaných z ROP pre Hotelovú akadémiu Bardejov 
a ZSŠ Vranov n/Topľou. V bode 5 je cestná doprava s úpravou rozpočtu kapitálových 
výdavkov z rezervného fondu, a to v bode a) na odkúpenie pozemku, v bode b) na 
financovanie vopred schválenej investičnej akcie Vyšné Hágy – Štrbské Pleso, v bode c) na 
financovanie záchranných, zabezpečovacích a stabilizačných prác poškodených úsekov ciest 
a mostov, v bode d) na rekonštrukciu havarijného stavu mosta, v bode e) na monitorovací 
systém GPS. V bode 6 je schválená investičná akcia dňa 29. 6. 2010. Pod bodom 7 je 
zavedenie investičných prostriedkov z rezervného fondu na akcie uvedené pod bodom 3 – 6 
a výdavkové finančné operácie, ktoré predstavujú jednorazové mimoriadne splátky úveru. 
Následne predstavila návrh na uznesenie, kde v bode A.1 sú korektúry bežných príjmov 
a výdavkov, v bode A.2 úprava kapitálového rozpočtu, v bode A.3 rozpis kapitálového 
rozpočtu presne podľa schválených uznesení a investičné akcie financované ministerstvom 
práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci lotérií a grantovej schémy ministerstva kultúry. 
V náväznosti na bod A.3 je bod B. Bod A.4 obsahuje finančné operácie. Bodom 5 sa navrhuje 
predložiť na schválenie zahájenie spracovania projektových dokumentácií na investičné akcie 
rekonštrukcie mostov po povodniach Orlov, Staškovce, Záľubica. Pod bodom C.1 je 
splnomocnenie navrhnuté pre predsedu PSK na realizáciu rozpočtových úprav kapitálových 
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príjmov a kapitálových finančných operácií za účelom zabezpečenia jednorazových 
mimoriadnych splátok Dexia Komunál eurofondu úveru. Ide o finančné prostriedky 
prichádzajúce v rámci ROP a následne je potrebné zrealizovať jednorazové mimoriadne 
splátky. Nie je tam krytý rozpočet, ale platby sú realizované v zmysle zmluvy. Tento proces 
bude rýchlejší a nedôjde k stavu, že dôjde k čerpaniu, ktoré nebude kryté rozpočtom, pokiaľ 
sa to nepredloží do zastupiteľstva. Úver a zmluvné podmienky boli schválené, po obdržaní 
refundácie je 5-dňová lehota na splatenie úveru. Ide o obeh týchto peňazí v rámci úverového 
limitu. V bode C.2 sa nachádza taktiež splnomocnenie pre predsedu PSK na realizáciu 
rozpočtových úprav – príjmové finančné operácie a kapitálové výdavky za investičné akcie 
vopred schválené zastupiteľstvom (kofinancovanie europrojektov, nadlimitné výdavky 
europrojektov, kúpa majetku do vlastníctva PSK). Vychádzalo sa zo situácie ako je od str. 7 
napr. v bode 3 a 4, kde už vopred boli schválené tieto investičné akcie (marec 2009), ale 
pokiaľ nie je zabezpečené rozpočtové krytie zmenou rozpočtu a zapojenie prostriedkov napr. 
z rezervného fondu, nie je možné pristúpiť k zrealizovaniu kúpnopredajnej zmluvy alebo 
celkového financovania. 
 
Diskusia k bodom 5A, 5B, 5C:  
Poslanec P. Molčan predniesol stanovisko komisie finančnej, ktorej členovia vnímajú úpravy 
zníženia odmien pod bodom 5A, 5B ako akt solidarity a spolupatričnosti, aj keď v tejto vážnej 
finančnej situácii nie sú celkové náklady alebo úspory súvisiace s týmito opatreniami 
veľké, ale dotýkajú sa všetkých rozpočtových a príspevkových organizácií v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK a Úradu PSK. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o schválenie predloženej úpravy 
rozpočtu PSK, lebo je nutné zareagovať na túto situáciu, ktorej hlavný dôvod je výpadok dane 
z príjmu fyzických osôb vo výške 8 mil. €, zvýšenie kapitálových výdajov vo výške 3,594 
mil. € a následne aj úprava rezervného fondu vo finančných operáciách v príjmovej časti, 
ktoré sú podrobne rozpísané v komentári aj v tabuľkovej časti materiálu. Komisia finančná  sa 
bude podrobne venovať tejto problematike a monitorovať príjmy dane z príjmov fyzických 
osôb, lebo viazanosť prostriedkov vo výške 5 mil. € je veľmi nepríjemná pre organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Podľa najnovšej prognózy ministerstva financií a odhadu 
tejto dane by si mal PSK v roku 2011 polepšiť daňové príjmy oproti tejto predkladanej úprave 
rozpočtu zhruba o 26%. Poslanec Kužma uviedol, že všetci poslanci PSK si uvedomujú 
ťažkú situáciu v samospráve. Predošlá vláda urobila rekordný schodok v histórii SR vo výške 
3 miliárd € ku koncu júna 2010, čo je niekoľkonásobok schodkov k danému obdobiu v iných 
rokoch, dokonca aj v krízovom roku. To sa prejavilo veľmi ťažkým dopadom aj na 
samosprávu. Bude trvať dlhý čas, kým sa výpadok z I. polroka nahradí. Ak chce PSK 
znižovať všetky výdavky, je potrebné znížiť všetky zložky rozpočtu. Poslanecký klub KDH-
SDKÚ-DS podporí predložené návrhy. Pri úprave odmien podpredsedov je potrebné si 
uvedomiť, že v minulom období bol jeden podpredseda PSK s odmenou 1 600 € a aj po 
dnešnom znížení budú PSK podpredsedovia stáť skoro o 100% viac ako v minulom roku. 
Základný plat podpredsedu bude po znížení dokonca o 20% vyšší ako bol plat podpredsedu 
v minulom období. Výhrady má k splnomocneniu pre predsedu PSK k výdavkom navyše pri 
investičných akciách, ktoré by zastupiteľstvo malo dopredu odsúhlasiť. Opýtal sa, či pôjde 
o také prípady nepredvídaných výdavkov a prác naviac, ako boli predložené v bode 4, ktoré 
by už nešli na prerokovanie do zastupiteľstva a poslanci by potom vôbec nevedeli, že tieto 
práce vznikli. Ing. Holíková, PhD. odpovedala, že by sa jednalo o práve dnešný prípad 
v bode 4. Pokiaľ by nedošlo k schváleniu a prerokovaniu nadlimitných výdavkov 
v zastupiteľstve, nemohol by predseda PSK zrealizovať úpravu rozpočtu PSK. Poslanec 
Kahanec sa vyjadril k materiálu 5C. Aj keby mal PSK optimistickejšiu prognózu spomínanú 
poslancom P. Molčanom, tak miesto očakávaných 8 mil. € (240 mil. Sk) výpadku by mal 180 
mil. Sk, čo je ešte dostatočne veľký výpadok na to, aby bral vážne jednotlivé akcie. Napr. 
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nepredvídané výdavky v bode 4 na str. 7 sú už pomenované ako dofinancovanie nadlimitných 
výdavkov, ale v podstate ide o tie isté nepredvídané výdavky prerokované v bode 4 spolu vo 
výške 18 mil., ktoré musí dať PSK navyše. Očakávaný výpadok je 240 mil. Sk. Havarijný 
stav si vyžiadal ešte naviac 60 mil. Sk, ktoré sú nevyhnutné, i keď má pochybnosti, či tam nie 
sú automaticky zahrnuté aj nepredvídané práce. Z rezervného fondu sa na základe úpravy 
rozpočtu odčerpáva 108 mil. Sk na vykrytie havarijných stavov po povodniach. Aj napriek 
veľkému výpadku púšťa PSK finančné prostriedky bez vážnosti schvaľovania týchto 
výdavkov. Predsa navýšenie spolu o asi 18 mil. nemôžu dohodnúť nejaké výjazdové 
kontrolné dni, ale musia sa dohodnúť na zastupiteľstve, lebo rozpočet PSK je vážna vec. 
Spýtal sa na aktuálny stav rezervného fondu po odpočítaní 108 mil. Sk. Predseda PSK 
Chudík sa opýtal poslanca Kahanca, či mu vadí riešenie povodní z rezervného fondu. 
Poslanec Kahanec odpovedal, aby predseda PSK skúsil reagovať na ďalšie veci, ktoré vo 
svojom vystúpení povedal. Každý súdny človek vie a pochopí, že povodne je nevyhnutné 
riešiť, len dúfa, že tam nie sú zahrnuté nepredvídané práce ako pri školách v bode 4. Predseda 
PSK by mal reagovať na otázku šetrenia peňazí a prečo PSK púšťa 108 mil. Sk z rezervného 
fondu, prečo dáva na nepredvídané práce 18 mil. Sk. Prečo sa napríklad neušetrí na 
podpredsedoch PSK, lebo nie je nevyhnutné dávať na podpredsedov dvakrát toľko ako 
v minulom období. Predseda PSK Chudík nikdy nepochopí poslanca Kahanca, on rozmýšľa 
úplne ináč, preto je predsedom PSK už tretie volebné obdobie. Poslanec Baran poukázal na 
návrh uznesenia v bode A.1, časť 04.5 Cestná doprava, kde sa znižujú výdavky na bežnú 
údržbu SÚC PSK vo výške 1,5 mil. € a zvyšujú sa služby na vykrytie strát vo verejnom 
záujme prepravcom o 451 tis. €. Tak isto ako o vykrytie strát vo verejnom záujme, je 
povinnosťou PSK vo verejnom záujme starať sa o kvalitu ciest spravovaných PSK. V správe 
o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2010 je katastrofálne, že na SÚC PSK bolo použitých 
z rozpočtu SÚC PSK na samotnú rutinnú a štandardnú údržbu 23 tis. € z 1 081 000 € a na 
nákup materiálov na údržbu zo 4 472 000 € bolo použitých 221 386 €.  To sa v súčasnej dobe 
prejavuje na veľmi slabej kvalite údržby ciest (zaplavené rigoly, kosenie trávy). Vidí 
katastrofálny stav v tejto položke a nevie, či je vôbec SÚC PSK schopná zabezpečiť zimnú 
údržbu ciest aspoň v minimálnom štandarde. Keďže nadlimitne výdavky sú práce naviac, 
navrhol v bode C.2 návrhu na uznesenie vyhodiť z textu slovo „nadlimitné“. Poslankyňa 
Tur čanová chcela vedieť konkrétne číslo, ktoré sa ušetrí 10%-ným znížením odmien 
poslancov a 10%-ným znížením odmien podpredsedov PSK. Má výhrady k  šetreniu 
v sociálnej oblasti v sume takmer 3,5 mil. €, pričom dopravcovia šetriť nemusia a dostanú 
viac o 451 tis. €. Aj v doprave sú rezervy, môže sa upraviť množstvo, trasy liniek a pod. 
V prílohe č. 7 v tabuľkovej časti schválené príjmy vo výške 140 230 000 € boli postupne 
znížené na 137 083 000 €, ale schválené výdavky vo výške 140 230 000 € boli  navýšené na 
150 727 000 €, čo nevyznieva ako snaha PSK šetriť. Zaujímala sa o to, či sa 10%-né 
znižovanie platov týka aj všetkých zamestnancov PSK a či dané opatrenie bude viazané 
dlhodobo, do konca roka alebo neobmedzene. Predseda PSK Chudík vo vzťahu k SAD 
odpovedal, že navýšenie vyplýva zo zmluvy schválenej Zastupiteľstvom PSK medzi SAD a 
PSK. Preprava vo verejnom záujme je v podstate tiež sociálna oblasť. PSK by platil 
eventuálne menej, ak by znížil počet km a zvýšil cestovné. Podľa slov poslanca Tarcalu je 
naozaj nevyhnutné znižovanie výdavkov, aby sa dosiahlo vyrovnané hospodárenie rozpočtu 
PSK. Možno diskutovať o tom, či má byť plošne v každej oblasti rovnaké. Je potrebné si 
uvedomiť, akým spôsobom sa organizácie dokážu vysporiadať s týmto znížením výdavkov 
a do akej miery sa to prejaví na úrovni služieb poskytovaných PSK. Dôležitejšie je, koľko 
z toho zníženia dokážu organizácie sanovať v tomto roku a koľko si prenesú do roka 2011 vo 
forme záväzkov a zaťažia tým rozpočet roka 2011. Oblasť dopravy vyplýva zo schválenej 
zmluvy, tá je už skoro dva roky funkčná a platná. Je potrebné určiť rozsah objednávaných 
kilometrov, lebo rozpočet PSK ďalšie zvyšovanie výdavkov v tejto oblasti už neunesie. 
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Predseda PSK Chudík si osobne myslí, že predložená úprava rozpočtu aj s krátením 
v bodoch 5A, 5B, by mala platiť len do konca roka 2010 s tým, že od 1. 1. 2011 pôjde PSK 
naspäť na tie isté čísla, ktoré mal teraz v rozpočte. V I. polroku 2010 sa síce predpokladal 
nižší príjem, ale reálne bol výrazne nižší. V I. polroku 2010 dostal PSK menej peňazí ako za I. 
polrok 2005. Tieto opatrenia berie ako prechodné obdobie 5 mesiacov od 1. 8. 2010 do 31. 12. 
2010. Tento krok PSK musel urobiť a je rád, že v princípe tieto opatrenia dostali podporu 
poslancov PSK. Ide o udržanie vývoja, rozvoja a stabilizácie financií PSK. PSK je síce 
najväčším krajom, ale s najmenším počtom podpredsedov, napr. BSK má troch. Počet 
podpredsedov vyplýva ešte z predvolebných dohôd, ktoré si váži, ctí a plní. Poslanec Kužma 
nekritizoval, že má PSK 1,5 podpredsedov PSK, išlo predovšetkým o rozdiel, že aj po 
terajšom znížení je plat u podpredsedu na plný úväzok o 20% vyšší ako u jeho predchodcu 
v minulom volebnom období. Poslanec Kahanec chcel vedieť stav rezervného fondu. 
Predseda PSK Chudík mu zobral slovo, pretože faktickou poznámkou má reagovať na 
predrečníka s tým, že na vznesené otázky mu bude odpovedané. Pokračoval tým, že  oblasť 
nízkych príjmov, najmä dane z príjmov fyzických osôb, zasiahli ešte aj povodne v PSK. 
Očakáva finančné prostriedky od vlády SR v sume 2 mil. € najmä z finančných prostriedkov 
z príjmov politických strán na základe schváleného zákona, aby PSK mohol začať riešiť napr. 
most v Orlove. Ing. Holíková, PhD. uviedla, že znižovanie rozpočtu sa musí realizovať 
v rámci bežných výdavkov tohto roka. Zvyšovanie je použitie finančných 
prostriedkov minulých období z rezervného fondu. V danom roku nie je priestor na 
zvyšovanie rozpočtu z aktuálneho rozpočtu. K znižovaniu rozpočtu PSK musí pristúpiť z toho 
dôvodu, že rozpočet bol schválený v časti bežných aj kapitálových výdavkov. Kapitálové 
výdavky má PSK do tej miery oklieštené, že predstavujú 670 tis. €. Sú to finančné prostriedky 
určené na europrojekty tak, aby bol PSK schopný si papierovo zabezpečiť žiadosť o NFP. To 
je všetko, čo sa nachádza v kapitálovom rozpočte. Nedá sa v ňom riešiť zníženie rozpočtu, 
pretože kapitálové príjmy sa neplnia. Ich plnenie predstavuje 5,6%, ale čerpanie je už zhruba 
na 47%. To, čo nastáva z dopadu finančnej krízy v danom roku je neplnenie daňových 
príjmov – daň z príjmov fyzických osôb a v danom prípade sa môže zasiahnuť iba do 
rozpočtu bežných výdavkov. Riešenie 10%-ného viazania nebolo postačujúce, museli sa 
upraviť aj všetky nerozpísané zdroje, takže variabilita riešenia akýchkoľvek situácií, ktoré 
môžu nastať do konca roka nie je ružová. PSK znižuje aktuálny rozpočet tohto roka, ale 
zapája zdroje z minulých období z rezervného fondu, aby sa to teda nespájalo s tým, že PSK 
chce šetriť, ale zároveň aj rozpúšťa zdroje. V úprave rozpočtu č. 3 PSK citlivo pristupoval 
k objemu prostriedkov v rezervnom fonde so zachovaním objemu finančných prostriedkov 
potrebných ako 5%-né spolufinancovanie na splátku úveru pre Dexia banku a vykrytím 
vopred schválených nadlimitných výdavkov, pretože v súčasnom období dochádza k čerpaniu 
výlučne úverových zdrojov. Momentálne je stav, keď budú postupne končiť jednotlivé 
europrojekty a PSK bude musieť pristúpiť k jednorazovým splátkam, čo predstavuje 
splnomocnenie pre predsedu PSK v bode C.1 a C.2 v návrhu na uznesenie. Citlivo sa 
zvažovalo, koľko finančných prostriedkov je PSK schopný vyčleniť na riešenie 
europrojektov, ale aj záchranné zabezpečovacie práce a škody spôsobené povodňami, takže 
celý rezervný fond je vypočítaný tak, že je v súčasnom období postačujúci. Pokiaľ sa nezlepší 
finančná situácia plnenia daňových príjmov, nepredpokladá sa s ďalším financovaním 
z rezervného fondu. Všetko čo bolo zrefundované alebo uhradené za rok 2009 je v plnení 
príjmov. Tieto finančné prostriedky sa nedostali a ani nevstupujú do časti výdavkov, pretože 
ak je v príjmovej časti problém, nemôžu sa zrefundované platby za rok 2009 zapojiť do 
výdavkov. Napr. SÚC PSK zabezpečuje na základe zmluvného základu údržbu štátnych ciest 
I. kategórie. November a december bol uhradený v januári a tieto finančné prostriedky tak isto 
skončili v príjmovej zložke, neboli opätovne zahrnuté do časti výdavkov. Preto ak dôjde 
k vyššiemu naplneniu dane z príjmov fyzických osôb, navrhuje prioritne riešiť výdavky na 
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zimnú údržbu ciest pre SÚC PSK. Znižovanie  v bodoch 5A a 5B bolo prepočítané za mesiace 
august – december pri zmene koeficientov pre poslancov a členov komisií - neposlancov a 
predstavuje zhruba 14 tis. € a pri odmeňovaní podpredsedov dôjde k úspore 1 725 €, teda 
spolu je úspora 15 648 € do konca roka. U zamestnancov Úradu PSK sa znižuje rozpočet  
v mzdovej oblasti o 63 577 €, nadväzne na to aj odvody a tovary a služby. Poslanec Kahanec 
stále nevie, aký je zostatok v rezervnom fonde. Ing. Holíková, PhD. mu môže poskytnúť 
presné údaje o stave rezervného fondu po skončení zasadnutia zastupiteľstva priamo na 
odbore financií Úradu PSK. Predseda PSK Chudík dodal, že PSK ešte stále nemá uhradené 
splátky z ministerstva pôdohospodárstva za SO/RO v sume 660 tis. € a platby spojené 
s nákladmi v rámci slovensko-poľskej cezhraničnej spolupráce. Táto situácia nie je dobrá 
a týka sa tiež bodu 8 – úpravy limitu úverovej linky na predfinancovanie projektov zo 
štrukturálnych fondov EÚ. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 5A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. m) a n) 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. 283/2002 Z. z. o 
cestovných náhradách v znení neskorších predpisov        s c h v a ľ u j e 
dodatok č. 2, ktorým sa menia Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – 
neposlancov. 
Hlasovanie:       za: 52   proti: 0             zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 5A bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 5B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. j) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov      s c h v a ľ u j e 
úpravu mesačnej odmeny podpredsedovi Ing. Jánovi Raganovi na 2 070 eur a Ing. 
Antonovi Dankovi na 1 035 eur, pričom mesačná  odmena je splatná najskôr prvý deň 
nasledujúceho mesiaca. Výška nároku na odmenu za výkon funkcie sa posudzuje podľa 
úpravy platnej k poslednému dňu príslušného mesiaca. 
Hlasovanie:       za: 42   proti: 0             zdržalo sa: 12 
Návrh na uznesenie k bodu 5B bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 5C: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov 
A.        s c h v a ľ u j e 
A.1  Úpravu bežného rozpočtu č. 3/PSK/2010 pre rok 2010 takto: 

Bežné príjmy      znížiť o   -   8 000 000 €           na           133 436 367  €  
Bežné výdavky   znížiť o  -   8 000 000 €           na           134 100 098  € 

 v tom:  
01.1.1.7  Vyššie územné celky 
Úrad PSK  - BV (zdroj 41)          - 808 400 € 
04.1.2  Všeobecná pracovná oblasť 
Nerozpísaná rezerva na projekty EÚ – BV  (zdroj 41)                 - 120 000  € 
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04.5 Cestná doprava 
  Správa a údržba ciest PSK  – BV(zdroj 41)      -1 500 000  € 
 Finančné  prostriedky  pre   prepravcov   SAD  za služby vo     
 vnútroštátnej autobusovej doprave – BV (zdroj 41)     +  451 000 € 

07 Zdravotníctvo 
Finančné prostriedky na krytie zmluvne preberaných záväzkov – BV (zdroj 41)      - 56 528 € 
08 Kultúrne služby 
Kultúrne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK – BV (zdroj 41)     - 872 319 € 

  09     Vzdelávanie 
 Školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK - originálne  
kompetencie  – BV (zdroj 41)       - 1 590 716 € 

 Cirkevné a súkromné základné umelecké školy, jazykové školy a 
 školské zariadenia – BV (zdroj 41)      -     72 114  € 

10    Sociálne zabezpečenie 
Zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
- BV (zdroj 41)                             – 2 132 994 € 
Právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby  
(tzv. neštátne subjekty) – BV (zdroj 41)                  – 1 297 929 € 

A.2 Úpravu kapitálového rozpočtu č. 3/PSK/2010 pre rok 2010 takto: 
Kapitálové príjmy zvýšiť  o +               2 158 698  €          na                3 647 487 €  
Kapitálové výdavky zvýšiť  o +               3 594 437  €          na              16 627 650 € 

 v tom:  
01.1.1.7  Vyššie územné celky 
Kapitálové výdavky (rezervný fond – zdroj 917)               +       2 025 € 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť 
Kapitálové výdavky (rezervný fond – zdroj 917)              +    616 515 € 
04.5  Cestná doprava 

  Kapitálové výdavky (rezervný fond – zdroj 917)              + 2 675 897 € 
09     Vzdelávanie 

  Kapitálové výdavky (rezervný fond – zdroj 917)             +    300 000 € 
A.3 Rozpis kapitálového rozpočtu 

01.1.1.7  Vyššie územné celky 
Kúpa  pozemku v k.ú. Vranov n.T  vo vlastníctve Slovenskej republiky 
v správe  Detského domova Vranov nad Topľou (rezervný fond – zdroj 917)        2 025 € 
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť  
Nadlimitné výdavky v rámci ROP z Opatrenia 1.1. Infraštruktúra vzdelávania: 
SŠ Ľ. Podjavorinskej (rezervný fond – zdroj 917)        38 260 € 
SOŠ Lipany (rezervný fond – zdroj 917)         39 800 € 
SOŠ technická Prešov (rezervný fond – zdroj 917)        21 360 € 
SOŠ A. Warhola Medzilaborce (rezervný fond – zdroj 917)       17 000 € 
Hotelová akadémia Otta Brőcknera Kežmarok  (rezervný fond – zdroj 917)     58 870 € 
SPŠ stavebná Prešov (rezervný fond – zdroj 917)          10 573 € 
SPŠ Bardejov (rezervný fond – zdroj 917)          49 671 € 
Gymnázium Konštantínova 2, Prešov (rezervný fond – zdroj 917)    167 870 € 
Hotelová akadémia Jána Andraščíka  Bardejov (rezervný fond – zdroj 917)     149 835 € 
ZSŠ  Vranov n. Topľou (rezervný fond – zdroj 917)         63 276 € 
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Kofinancovanie projektov z MPSVaR SR a MK SR – z nerozpísaných finančných 
prostriedkov:  
DSS Kalinov – Zabezpečenie bezpečného bezbariérového prístupu 
do záhradnej odpočinkovej zóny (zdroj 41)           1 667 € 
DSS Spišský Štvrtok – Vybavenie stravovacej prevádzky  
konvektomatom (zdroj 41)               1 000 € 
ZpS a DSS Svidník – Čiastočná úprava a vybavenie kúpeľní (zdroj 41)         1 130 € 
DSS Legnava – Mobilizujeme imobilných (zdroj 41)          1 112 € 
DSS Jabloň – Zakúpenie motorového vozidla so zdvíhacou plošinou (zdroj 41)        2 778 € 
DSS Batizovce – Zakúpenie úžitkového motorového vozidla (zdroj 41)          2 223 € 
Vlastivedné múzeum Hanušovce n.T. – Elektronický zabezpečovací systém 
 múzea/zavedenie elektronického zabezpečovacieho systému (zdroj 41)            750 € 
Šarišská galéria Prešov – Záchranný nákup z pozostalosti / nákup  
zbierkových predmetov (zdroj 41)                780 € 
04.5  Cestná doprava 

  Kúpa miestnej pozemnej komunikácie v obci Litmanová a pozemok pod komunikáciou 
 (rezervný fond – zdroj 917)                     1 € 
 SaÚC PSK – Záchranné, zabezpečovacie a stabilizačné práce poškodených úsekov ciest    
  a mostov po povodniach (rezervný fond – zdroj 917) 
Most č. 018195-1 na ceste č. III/018195 medzi obcami Svinia – Lažany          43 910 € 
Most v úseku cesty č. III/536 – 24 Kežmarok                70 430 € 
Most v úseku cesty č. III/54320 Jakubova Voľa                                     132 860 € 
Most v úseku cesty č. III/5334 Šarišské Dravce – Krásna Lúka                   137 020 € 
Most  Plaveč – most 001                             236 950 € 
Most  Nová Ľubovňa – most 001              258 900 € 
Most Jakubany – most 002                   409 680 € 
Most Holumnica – most 002                      95 000 € 
Cesta č. III/018190 Križovany – Hrabkov          102 275 € 
Cesta č. III/018195 Lažany                            124 530 € 
Zosuv č. III/54112 Mníšek nad Popradom – Káče          335 800 € 
Cesta č. III/54112 Mníšek nad Popradom – Medzibrodie             78 000 € 
Most č. III/55631-1 Príkra                              112 000 € 
Zosuv cestného telesa cesty II/537 Vyšné Hágy – Štrbské Pleso  
(rezervný fond – zdroj 917)        473 541  € 

 (dofinancovanie investičnej akcie v objeme  19 339 € -  finančné 
prostriedky darované Pardubickým   krajom  - Úprava rozpočtu  
č. 3/Z/2010 v súlade s § 14 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových  
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) 
Monitorovací systém GPS(rezervný fond – zdroj 917)          65 000 €   
09     Vzdelávanie  
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Rekonštrukcia a modernizácia kotolne  (rezervný fond) 
                         300 000 € 

 A.4 Finančné operácie   
 Príjmové finančné operácie     zvýšiť o          +  3 594 437 €      na            15 802 592 € 
 Výdavkové finančné operácie zvýšiť o          +  2 158 698 €      na              2 158 698 € 
A.5 Zahájenie spracovania projektových dokumentácií na investičné akcie 
 Most č. III/5441 – 003 – Most Orlov – rekonštrukcia 
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 Most č. III/55632 – 005 – Most Staškovce – rekonštrukcia 
 Most č. III/53619 – 003 – Most Záľubica – rekonštrukcia 
B. b e r i e    n a    v e d o m i e 

Rozpis účelovo určených kapitálových výdavkov pridelených z MPSVaR SR a MK SR na 
financovanie projektov (úprava rozpočtu č. 2/Z/2010 a č. 4/Z/2010  v súlade s § 14 zákona 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov) 
DSS Kalinov – Zabezpečenie bezpečného bezbariérového  
prístupu do záhradnej odpočinkovej zóny (zdroj 111)       15 000  € 
DSS Spišský Štvrtok – Vybavenie stravovacej prevádzky  
konvektomatom (zdroj 111)              9 000 € 
ZpS a DSS Svidník – Čiastočná úprava a vybavenie kúpeľní (zdroj 111)     10 170 € 
DSS Legnava – Mobilizujeme imobilných (zdroj 111)       10 000 € 
DSS Jabloň – Zakúpenie mot. vozidla so zdvíhacou plošinou (zdroj 111)     25 000 € 
DSS Batizovce – Zakúpenie úžitkového motorového vozidla (zdroj 111)      20 000 € 
Vlastivedné múzeum Hanušovce n.T. – Elektronický zabezpečovací systém 
múzea/zavedenie elektronického zabezpečovacieho systému (zdroj 111)      14 250 € 
Šarišská galéria Prešov – Záchranný nákup z pozostalosti / nákup  
zbierkových predmetov (zdroj 111)                780 € 

C. s p l n o m o c ň u j e 
C.1 predsedu PSK na realizáciu rozpočtových úprav kapitálových príjmov a výdavkových 

finančných operácií za účelom zabezpečenia  jednorazových  mimoriadnych splátok Dexia 
Komunál eurofondy úveru 

C.2 predsedu PSK na realizáciu rozpočtových úprav – príjmové finančné operácie a kapitálové 
výdavky za investičné akcie vopred schválené Zastupiteľstvom PSK (napr. kofinancovanie 
europrojektov, nadlimitné výdavky europrojektov, kúpa majetku do vlastníctva PSK, atď.). 

Hlasovanie:       za: 35   proti: 0             zdržalo sa: 19 
Návrh na uznesenie k bodu 5C bol schválený. 
 
 

K bodu 6 – Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2010: Ing. 
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK uviedla, že predložený materiál je 
spracovaný v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy v platnom znení. Rozpočet PSK pre rok 2010 bol schválený dňa 27. 10. 
2009 uznesením Zastupiteľstva PSK č. 585/2009 v celkovom objeme 140 230 000 € 
v príjmovej ako aj výdavkovej časti, v členení na bežné a kapitálové príjmy a bežné 
a kapitálové výdavky. Za sledované obdobie I. polroka 2010 došlo k 7 úpravám rozpočtu 
PSK, z toho  dve úpravy rozpočtu boli realizované schválením v Zastupiteľstve PSK, tri boli 
realizované v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004  Z. z. a dve úpravy boli realizované 
predsedom PSK v súlade s uznesením Zastupiteľstva PSK č. 585/2009 zo dňa 27. 10. 2009. 
Upravený rozpočet príjmov k 30. 6. 2010 predstavuje objem 142 925 156 € a upravený 
rozpočet výdavkov 155 133 311 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkami predstavujú 
finančné operácie v objeme 12 208 155 €, ktoré pozostávajú z pridelených ale v roku 2009 
nevyčerpaných finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR a EÚ,  prevodov finančných 
prostriedkov z rezervného fondu a návratných zdrojov financovania prijatých na 
predfinancovanie projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu. 
Za sledované obdobie bolo plnenie rozpočtovaných príjmov v celkovom objeme 72 395 685 
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€, čo predstavuje 51,63% k schválenému rozpočtu a 50,65% k upravenému rozpočtu. Daňové 
príjmy (hlavná kategória 100) sú výraznou základnou zložkou vlastných príjmov PSK. 
Predstavujú 50%-ný podiel na celkových príjmoch a 93,21%-ný podiel na vlastných príjmoch 
PSK. Daňové príjmy tvorí daň z príjmov fyzických osôb a daň z motorových vozidiel. 
Mesačný prehľad plnenia daňových príjmov je uvedený v prílohe č. 12 v tabuľkovom 
a grafickom znázornení. Za sledované obdobie v porovnaní nielen s obdobím roka 2009 došlo 
k zníženiu plnenia príjmov a k výpadku o 12 mil. €, ale aj s obdobím roka 2005, odkedy bola 
zavedená fiškálna decentralizácia, má PSK plnenie príjmov za 6-mesačné obdobie nižšie 
o 528 802 €. Daň z príjmov fyzických osôb bola rozpočtovaná v objeme 59 587 000 € 
a v rámci tejto dane vykazuje PSK plnenie iba 39,53%. V porovnaní za sledované obdobie 
uplynulého roka predstavuje toto plnenie 47,54%. Bližší popis a analýza daňových príjmov sa 
nachádza v materiáli. Nedaňové príjmy (hlavná kategória 200) boli plnené na 81,73%. 
Kapitálové príjmy (kategória 230) sú plnené v objeme 38 580 €, čo je k schválenému 
rozpočtu v objeme 670 000 € iba 5,76%. Granty a transfery sú finančné prostriedky 
z rozpočtu EÚ a štátneho rozpočtu, predstavujú plnenie v podiele 55,12%. Rozpočet PSK 
ďalej obsahuje príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (hlavná 
kategória 400) a prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (hlavná kategória 500). 
Ich popis a obsah je uvedený v materiáli. Výdavky predstavujú 40,52%-ný podiel čerpania 
z rozpočtovaných výdavkov v objeme 62 854 467 €. Ich členenie na bežný a kapitálový 
rozpočet je uvedený v materiáli. Dostatočne je popísaný a rozanalyzovaný stav plnenia 
príjmov a čerpania výdavkov. Pri bežnom rozpočte bežných výdavkov sú zúčtované mzdové 
prostriedky a odvodové prostriedky za 5 mesiacov. Plnenie kapitálových príjmov je 5,76% 
a plnenie kapitálových výdavkov 46,57%. Tento nepomer spôsobuje PSK vážnu situáciu pri 
cash flow, lebo ak sa nenaplnia kapitálové príjmy v dostatočnom objeme, finančné 
prostriedky sú priebežne používané ako keby z bežného rozpočtu. Cash flow ovplyvňuje aj 
oneskorená refundácia bežných výdavkov. Každý projekt PSK v rámci školstva obsahuje 
zhruba cez milión Sk bežných výdavkov. Tie musel PSK vopred realizovať a následne čaká 
za refundáciou. Ďalšou zložkou je financovanie 9 zamestnancov SO/RO, kde dochádza 
k oneskoreniu 6 - 9 mesiacov. Finančné operácie  sú evidované ako príjmové a výdavkové. 
Pri úprave rozpočtu bolo nevyhnutné pristúpiť k návrhu na splnomocnenie pre predsedu PSK, 
aby mohol realizovať úpravu rozpočtu práve o refundáciu výdavkov z riadiacich orgánov 
a jednorazové mimoriadne splátky úverových zdrojov, nakoľko výdavkové finančné operácie 
sú čerpané v objeme 2 360 803 €, avšak nie sú rozpočtované. Teda jednotlivé splátky budú 
vyrovnané. Hospodárenie PSK za obdobie I. polroka 2010 hodnotí ako veľmi vážnu situáciu, 
spôsobenú hlavne výpadkom dane z príjmov fyzických osôb, ktorý je v súčasnom období už 
mierne korigovaný trochu vyššími príjmami za obdobie dvoch mesiacov. PSK pristúpil 
k racionalizačným a úsporným opatreniam k viazaniu 10%, ale ani to nebolo postačujúce, aby 
sa dostal na výhľad aktualizovaného vývoja dane z príjmu fyzických osôb zverejnený 
ministerstvom financií, preto bolo nevyhnutné pristúpiť aj k úprave rozpočtu znížením o 8 
mil. €. Závažná situácia je aj v oblasti cash flow, ktorá je spôsobená na jednej strane úspešnou 
implementáciou europrojektov, ale na druhej strane zaťažuje túto oblasť. Verí, že tieto 
projekty budú mať svoje opodstatnenie a majetok PSK sa týmto spôsobom udrží a zveľadí. 
Diskusia: 
Poslanec P. Molčan dodal, že komisia finančná podrobne prerokovala predložený materiál 
najmä z hľadiska ekonomického hodnotenia príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu PSK.  
Zhodnotila danú situáciu ako komplikovanú ale stabilizovanú v tom zmysle, že príjmy boli 
splnené na 50,65% a celkové výdavky na necelých 41%. Rozdiel medzi príjmami 
a výdavkami v uvedenom období je 10 mil. €, čo je pozitívne. To odzrkadľuje snahu PSK 
riešiť a usporiť prijatými opatreniami v súvislosti s vývojom daní. Z uvedenej analýzy 
vyplýva, že bolo potrebné znížiť príjmovú a výdavkovú časť bežného rozpočtu úpravou 
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rozpočtu č. 3. PSK sa musí vysporiadať s problémom finančných prostriedkov v hotovosti 
(cash flow). Je potrebné zvýšiť úverovú linku pre refundáciu investičných akcií v rámci 
implementácie z ROP vzdelávanie so 7 mil. na 10 mil. €. Monitorovacia správa 
programového hodnotenia I. polroka predstavuje obšírny materiál, v ktorom sú priebežne 
vyhodnotené merateľné ukazovatele v 9 programoch, tie sa môžu ešte postupne splniť. 
Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK zobrať predložený materiál na vedomie. 
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    b e r i e    n a   v e d o m i e    správu o plnení rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja k 30. 6. 2010. 
Hlasovanie:       za: 37   proti: 0             zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7 – Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach 
poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej 
určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb 
a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Mgr. Ďörďová, vedúca odboru 
sociálneho Úradu PSK pripomenula, že dňom 1. 1. 2009 nadobudol účinnosť zákon NR SR 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ktorý upravuje vzťahy pri poskytovaní sociálnych 
služieb, financovanie a dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb. Hovorí o tom, že 
verejný poskytovateľ určuje sumu úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a platenia 
zmluvou o poskytovaní sociálnej služby v súlade so VZN VÚC. Výška úhrady v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa doposiaľ určovala v súlade so VZN 
PSK č. 11/2006. Zámerom predkladaného VZN je zosúladenie VZN so zákonom o sociálnych 
službách. Predkladaný návrh upravuje najmä podmienky poskytovania sociálnych služieb, 
určenie sumy úhrady, spôsob určenia a platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu 
a poskytovanie starostlivosti v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Podľa doterajšej právnej úpravy platil prijímateľ sociálnej služby úhradu za stravovanie, 
bývanie a zaopatrenie. V navrhovanom VZN sa určuje úhrada v zmysle nového zákona 
o sociálnych službách za odborné činnosti, obslužné činnosti, ďalšie činnosti a iné činnosti. 
Zmeny oproti doterajšej úhrade sú hlavne v úhrade za stravovanie, kde v zmysle tohto nového 
zákona sa za celkovú hodnotu stravy netvoria len náklady na suroviny ako doposiaľ, ale tvoria 
ju aj režijné náklady spojené s prípravou stravy. V predkladanom návrhu VZN sú režijné 
náklady navrhované vo výške 20% schválenej stravnej jednotky a hlavným dôvodom 
navrhovanej výšky režijných nákladov je celková priemerná výška zvýšenia úhrad 
a zjednodušenie výpočtu úhrady za stravovanie vzhľadom na absenciu samostatných meračov 
energií stravovacích prevádzok. Doterajšia úhrada za zaopatrenie určená podľa stupňov 
bezvládnosti je premietnutá do úhrady za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc 
inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy. Výška úhrady pri odkázanosti sa bude odvíjať 
od výsledku posudkovej činnosti a zaradenia prijímateľa sociálnej služby do stupňa 
odkázanosti. Úhrada za pranie, žehlenie, údržbu bielizne a šatstva, upratovanie sa navrhuje vo 
výške 0,20 €. V zariadeniach na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie 
základných životných potrieb (útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania) sa 
navrhuje táto úhrada vo výške 0,10 € na deň na prijímateľa. Výška úhrady za ubytovanie 
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ostáva nezmenená. Určenie výšky úhrady za prepravu a iné činnosti sa ponecháva 
v kompetencii poskytovateľa sociálnej služby vydaním internej smernice. V spoločných 
ustanoveniach sa navrhuje, aby sa výška úhrady za poskytované sociálne služby 
v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 
kurately určená týmto VZN upravovala vždy k 1. júlu každého kalendárneho roka 
v náväznosti na percentuálny nárast inflácie a valorizácie príjmov vyhlásený Štatistickým 
úradom SR. Dopad tohto VZN znamená priemerné zvýšenie úhrady pri ambulantnej forme 
o 16,72 € na mesiac, pri pobytovej týždennej forme o 26,36 € na mesiac a pri pobytovej 
celoročnej forme o 33,18 € na mesiac. Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli a 
internetovej adrese PSK dňa 30. 7. 2010. Dňom zverejnenia začala plynúť najmenej 10-dňová 
lehota, počas ktorej mohli byť uplatnené odôvodnené pripomienky k návrhu. V určenej lehote 
neboli odboru sociálnemu zaslané žiadne pripomienky. 
Diskusia: 
Poslanec Halecký uviedol, že komisia sociálna prerokovala predložený návrh VZN. Všetci 
členovia komisie akceptovali dôvody a dopady, ktoré tieto opatrenia prinesú v nasledujúcom 
období. Dané VZN vyplýva predovšetkým zo schváleného zákona NR SR o sociálnej pomoci. 
Na jednej strane ide o stabilizáciu platieb a určitú diferenciáciu za sociálne služby, na strane 
druhej rieši úpravou každoročnú infláciu. V pripomienkovom konaní neboli vznesené žiadne 
pripomienky, preto očakáva schválenie tohto VZN Zastupiteľstvom PSK. Poslankyňa 
Tur čanová poznamenala, že v dôvodovej správe je uvedené, že navrhované VZN má 
zosúladiť skutkový stav s právnym stavom. V predloženom návrhu je veľmi správne členenie 
na 6 stupňov odkázanosti. Výhrady má k zvýšeniu režijných nákladov na 20% stravnej 
jednotky, ktoré sa dotkne jednotlivých zariadení. Podľa predloženého prehľadu v komisii sú 
zariadenia s výrazne vyšším rozdielom, kde to už nebolo 20%-né ale aj 100%-né navýšenie 
hlavne pri menších zariadeniach. Nepredložila protinávrh, lebo filozofiu dobrú pre všetkých, 
nevie povedať. Napriek tomu sa zdrží hlasovania. Poslanec Halecký priznal, že skutočne 
existujú rozdiely v úhrade za sociálne služby v jednotlivých zariadeniach, ktoré vyplývajú z 
nákupu surovín, efektivity práce a veľkosti jednotlivých zariadení. Tie podmieňujú 
rozdielnosť režijných nákladov. VZN vyplýva zo zákona, ktorý musí PSK rešpektovať, 
zohľadňuje aj efektivitu a prevádzkyschopnosť jednotlivých zariadení. Túto pripomienku 
poslankyne Turčanovej berie za opodstatnenú, ale je potrebné a nutné jej zakomponovanie aj 
v tomto VZN. Predseda PSK Chudík dodal, že toto VZN  bolo pripravené už v minulom 
roku, ale po vzájomnej dohode nebolo predložené do zastupiteľstva. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a 
§11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podľa § 72 ods. 2 
zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 
Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov  a 
podľa § 47 ods. 13 a § 48 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a 
o 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. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení 
sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany 
detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach 
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja.  
Hlasovanie:       za: 34   proti: 1             zdržalo sa: 19 
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov PSK. 
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K bodu 8A – Úprava limitu úverovej linky na predfinancovanie 
projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie:  
K bodu 8B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK 
k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania PSK: Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., vedúcej odboru financií 
Úradu PSK, tento materiál nadväzuje na pôvodný materiál schválený na 33. zasadnutí 
Zastupiteľstva PSK dňa 1. 7. 2009 s prijatím uznesenia č. 537/2009 o čerpaní úverovej linky 
maximálne do 7 mil. €. Materiál obsahuje tabuľkové prehľady o realizovaných projektoch 
v rámci ROP v prílohe č. 1.  V prílohe č. 2 sa nachádza prehľad projektov ROP, Opatrenie 5.1 
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov. Ide o projekty, kde 
prebieha v súčasnom období implementácia a projekty bez uvedenia sumy sú v štádiu 
schvaľovacieho procesu. Je nevyhnutné, aby PSK pristúpil v súčasnom období k úprave 
limitu úverovej linky. Predložený návrh znamená úpravu zo 7 mil. € maximálneho čerpania 
na úroveň 10 mil. €. Materiál obsahuje prehľad o čerpaní a splácaní návratných zdrojov 
financovania – úverová linka na predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ, 
čerpanie ku koncu roka 2009, čerpanie k 30. 6. 2010, objem doposiaľ zrefundovaných 
výdavkov z riadiacich orgánov. Zostatok úverovej linky k 22. 7. 2010 bol 1 396 643,42 €. 
V súčasnom období je zostatok úverovej linky niečo cez 600 tis. €. Aby PSK mohol 
zabezpečiť plynulé financovanie a predfinancovanie aj ROP v rámci ciest II. a III. kategórie je 
navrhnutá úprava limitu na 10 mil. €. Zároveň sa plánuje a predvída aj okolnosť ďalších 
refundácií v rámci europrojektov. Pod bodom 2 je uvedené plnenie ukazovateľov pre čerpanie 
návratných zdrojov financovania, striktne stanovených ustanovením § 17 zákona NR SR č. 
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Je tu uvedené celkové percentuálne 
vyjadrenie dlhu PSK (27,03%), ktoré nesmie presiahnuť 60% skutočne dosiahnutých bežných 
príjmov za predchádzajúce obdobie za rok 2009 a celkové percentuálne vyjadrenie ročných 
splátok istiny a výnosov (0,47%), ktoré nesmie presiahnuť 25% skutočne dosiahnutých 
bežných príjmov za predchádzajúce obdobie. Tieto hodnoty v percentuálnom vyjadrení sa 
možno zdajú nízke, hlavne percento vyjadrenia ročných splátok istiny, ale v súčasnom období 
má PSK ešte odklad splácania istiny úverových zdrojov z EIB. Tak ako je uvedené v bode 2, 
PSK spĺňa všetky kritériá ustanovené § 17 citovaného zákona. Tabuľkové prehľady 
predstavujú jednotlivé splátky úveru, očakávanú a pripravovanú refundáciu, potrebu 
dofinancovania projektov a potrebu finančných prostriedkov do konca roka 2010. Realizácia 
jednotlivých projektov ciest II. a III. kategórie musí byť ukončená do konca októbra, niektoré 
do konca februára alebo marca roka 2011, čo nie je možné realizovať v zimnom období, preto 
je nevyhnutné pristúpiť k limitu úverovej linky. Materiál obsahuje aj stanovisko hlavného 
kontrolóra PSK k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania. Ten 
na základe podkladov predložených v internom liste č. 28 zo dňa 28. 7. 2010 a  v súlade s § 
17 ods. 9 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
konštatuje, že podmienka neprekročenia celkovej sumy dlhu VÚC v hodnote 60% skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka je splnená a taktiež podmienka 
neprekročenia sumy ročných splátok návratných zdrojov financovania v hodnote 25% 
skutočných bežných príjmov je taktiež splnená.  
Diskusia: 
Poslankyňa Turčanová predložila pozmeňovací návrh, aby sa v bode 8A schválilo uznesenie 
len v bode A, pretože časť B je totožná s uznesením v bode 8B. Poslanec Kubík požiadal 
predkladateľku materiálu o vysvetlenie pojmu „potreba dofinancovania projektu“ v prílohe 
č.1. Poslancovi Holodňákovi nie je jasné dofinancovanie akcií v štádiu schvaľovania, či sú 
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už započítané, alebo ešte bude zastupiteľstvo schvaľovať zdroje na ich dofinancovanie. Ide 
o cesty II. a III. triedy v II. etape v sume 14 mil. €. Ing. Holíková, PhD. odpovedala, že 
v prílohe č. 1 v stĺpci celkové výdavky projektu je objem rozpočtových nákladov. Nasleduje 
stĺpec čerpania z úverovej linky k 22. 7. 2010. Splátka úveru predstavuje refundované 
prostriedky, ak boli vyrovnané a splatený bol jednorazovo úver. Očakávaná a pripravovaná 
refundácia predstavuje už zaplatené finančné prostriedky a bude spracovaná žiadosť o platbu 
alebo sa pripravuje. Potreba dofinancovania projektu znamená koľko PSK ešte potrebuje 
zaplatiť v rámci celého rozpočtového nákladu a z toho do konca roka 2010. To znamená, ak 
sú rovnaké sumy, tak tento projekt skončí do konca roka 2010, ak suma bude v niektorých 
prípadoch vyššia napr. pri Spojenej škole, Jarmočná, Stará Ľubovňa, tak do konca roka bude 
potrebných iba 50 tis. € a celý rozdiel bude potreba pre rok 2011. Tieto prostriedky sú 
rezervované na 5%-né kofinancovanie, nadlimitné výdavky ak boli schválené v zastupiteľstve 
a tým pádom aj prípadné neoprávnené výdavky v rámci rozpočtu projektu. Pre potrebu 
zastupiteľstva je najpodstatnejší posledný stĺpec, teda potreba do konca roka 2010. V prílohe 
č. 2 sú projekty, s ktorými sa už počíta v rámci úverovej linky v objeme maximálne do 10 mil. 
€ s tým, že PSK očakáva aj refundáciu za školské a sociálne projekty, takže tento úverový 
limit je postačujúci. Predseda PSK Chudík súhlasil s pozmeňovacím návrhom poslankyne 
Turčanovej. 
Návrh na uznesenie k bodu 8A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. e) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na ustanovenie § 17 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. 
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov    s c h v a ľ u j e    úverovú linku na 
predfinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie s maximálnym 
objemom 10 000 000,- €. 
Hlasovanie:       za: 50   proti: 0    zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie k bodu 8A bol schválený.  
 
Návrh na uznesenie k bodu 8B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e  
stanovisko hlavného kontrolóra o dodržaní podmienok na prijatie návratných zdrojov 
financovania podľa § 17 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.  
Hlasovanie:       za: 50   proti: 0    zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 8B bol schválený.  
 
 

K bodu 9 – Návrh na vstup PSK do záujmového združenia 
právnických osôb Koalícia 2013+: Predseda PSK Chudík uviedol, že ide 
o vstup PSK do tohto záujmového združenia právnických osôb vo vzťahu k projektu 
Európske hlavné mesto kultúry 2013. Nositeľom tohto titulu je mesto Košice. Všetky dôležité 
informácie spolu so stanovami združenia sa nachádzajú v predloženej dôvodovej správe. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm.  i) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení  
A.     s c h v a ľ u j e   
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A.1.  vstup  Prešovského samosprávneho kraja  do združenia právnických osôb podľa §  
         20f   a   nasledujúcich   ustanovení   Občianskeho  zákonníka  v  znení    neskorších  
         predpisov pod názvom Koalícia 2013+ 
A.2   peňažný vklad zakladateľa vo výške 1 000 € 
A.3   členský príspevok PSK na rok 2010 vo výške 100 € 
B.     b e r i e   n a   v e d o m i e  
         stanovy  záujmového  združenia  právnických  osôb  Koalícia  2013+ založeného  
         podľa ustanovenia § 20f a následne zákona č. 40/1964  Zb.  Občiansky zákonník  
         v znení neskorších predpisov. 
Hlasovanie:       za: 48   proti: 0    zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený.  
 
 

K bodu 10 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK: J. 
Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Úradu PSK, predstavil materiál 
pozostávajúci z bodov B.1 Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočného 
nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Humenné – dielne a pozemky v správe SOŠ 
polytechnickej v Humennom; B.2 Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočného 
nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Spišská Sobota – pozemok v správe Podtatranskej 
knižnice v Poprade; B.3 Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočného 
nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Humenné – pozemky v správe SOŠ polytechnickej 
v Humennom; B.4 Verejná obchodná súťaž na odpredaj prebytočného  nehnuteľného 
majetku PSK v k. ú. Orkucany pozemky; B.5 Verejná obchodná súťaž na odpredaj 
prebytočného nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Prešov – knižnica s pozemkom 
(národná kultúrna pamiatka) v správe Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Návrhy 
boli prerokované komisiou školstva, mládeže, TV a športu, komisiou kultúry a národnostných 
menšín a komisiou pre správu majetku. 
Diskusia: 
Poslankyňa Čížiková je presvedčená, že majetkový prevod v bode B.5 je nevýhodný pre 
PSK. V minulom volebnom období sa často hovorilo, že pri vyhlásení verejných obchodných 
súťaží je potrebné uviesť ako jednu z podmienok súdnoznaleckú cenu daného majetku. 
Predpokladá, že pri tomto predaji nebola uvedená, keďže ani jeden z dvoch prihlásených 
záujemcov neponúkol ani minimálnu cenu súdnoznaleckého posudku. Poslanci PSK sľubovali 
zachovávanie a dobré hospodárenie s majetkom VÚC, preto tento majetkový prevod nemal 
byť vôbec predložený do zastupiteľstva. Ako poslankyňa MsZ v Prešove uviedla, že ani jednu 
budovu mesto Prešov zatiaľ nepredalo pod súdnoznalecký posudok, v čom ju môže podporiť 
aj poslanec MsZ v Prešove a poslanec PSK Benko. Pri zopakovaní verejnej obchodnej súťaže 
sa v budúcnosti určite prihlási záujemca s vyššou ponúknutou sumou. Predseda PSK Chudík 
upozornil na to, že materiál musel byť predložený do zastupiteľstva vzhľadom na verejnú 
obchodnú súťaž so všetkými pravidlami. Zastupiteľstvo PSK teraz musí rozhodnúť 
o schválení alebo odmietnutí tohto predaja. Osobne si myslí, že predaj budovy v centre mesta 
Prešov pod 25% nižšiu cenu ako je znalecký posudok by bolo zlé, aj keď netvrdí, že to musí 
byť cena znaleckého posudku. Poslankyňa Čížiková uviedla, že v dôvodovej správe je 
uvedené zrýchlené konanie, lebo termín bol určený do 4. 8. 2010 a napriek vyhláseniu 
a vyhodnoteniu verejnej súťaže návrh nebol predložený komisii pre správu majetku, lebo tá 
zasadá až po zastupiteľstve. Komisia pre správu majetku odporučila predloženie návrhu do 
zastupiteľstva aj bez jej vyjadrenia. Celý proces sa nemusel takto urýchľovať. Predseda PSK 
Chudík vysvetlil, že verejná obchodná súťaž má svoj priebeh a zákonitosti. Komisia pre 
správu majetku zasadala 29. 7. 2010 a systém odpredaja má svoje pravidlá. Nie je potrebné za 
všetkým hľadať chyby, ako to robí poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS. Poslanec Oros navrhol 
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hlasovať o jednotlivých majetkových prevodoch zvlášť. Poukázal na bod B.1, kde napriek 
predaju majetku vo verejnej súťaži bol majetok predaný určite pod cenu, lebo znalecký 
posudok je vyšší. Tento predaj by mal byť zrušený, lebo Oldrati Slovensko, s. r. o., Humenné 
predložila požiadavku so záujmom o danú nehnuteľnosť a dňa 30. 6. 2010 jej bolo  listom 
z Úradu PSK oznámené, že komisia pre správu majetku bude o tom rokovať až dňa 29. 7. 
2010. Komisii bola táto vec predložená ako holý fakt, že medzitým 9. 7. 2010 bola vyhlásená 
verejná súťaž a tento majetok je navrhnutý s výberom záujemcu. Táto firma je v Humennom 
na danom mieste susedom, zamestnáva 330 pracovníkov a chce zamestnať ďalších 100. PSK 
vie určite tento majetok v čase krízy predať lepšie a za inú cenu. Preto navrhuje zastupiteľstvu 
neschváliť tento predaj. V bode B.4 ide o odpredaj pozemku o výmere 130 m2 v lukratívnej 
časti mesta Humenné, ktorý ide PSK predať za 130 Sk/m2 s odvolaním sa na znalecký 
posudok v tej istej cene a verejnú súťaž, do ktorej sa nikto neprihlásil. Predtým bol komisii 
pre správu majetku predložený aj iný vyšší znalecký posudok s odrátaním vecného bremena 
pre Východoslovenskú distribučnú spoločnosť. Pozemky v meste Humenné sa určite 
predávajú aspoň za desaťnásobnú cenu. Napriek malej výmere pozemku si nemyslí, že by sa 
mal odpredať, lebo firma tam chce budovať parkovisko pre daňový a katastrálny úrad. V tom 
prípade je vhodné ponúknuť to radšej štátu. Poslanec Kostilník požiadal poslancov PSK, aby 
prevod majetku v bode B.1 nebol schválený, pretože je skutočne pod znaleckú ale aj celkovú 
trhovú cenu. Skutočne existujú záujemcovia, ktorí ponúknu aj vyššiu cenu. Požiadal Úrad 
PSK, aby pri predaji majetku PSK znalcov určovalo Zastupiteľstvo PSK. Do podmienok by sa 
riadne zapracovalo, že predaj bude zrealizovaný minimálne za znalecký posudok a náklady 
spojené s geometrickým plánom a znaleckým posudkom, aby nebol zaťažený Úrad PSK. 
Bežná cena za m2 v Humennom určená ministerstvom financií predstavuje 300 Sk a v danom 
prípade je 115 Sk/m2 v centre mesta Humenné. Poslanec P. Molčan požiadal o podporu 
prevodu nehnuteľného majetku PSK v meste Sabinov, v miestnej časti Orkucany z  dôvodu, 
že MsZ v Sabinove prerokovalo a schválilo investičný zámer danej firmy na občiansku 
a technickú vybavenosť budúceho sídliska (asi pre 4000 občanov). To generuje ďalší rozvoj 
mesta Sabinov a zveľaďuje prostredie, lebo ide o neupravený svah na úseku častých 
dopravných nehôd a tým by sa vyriešila zároveň aj dopravná situácia medzi Prešovom 
a Sabinovom. Mesto Sabinov proces zmeny územného plánu ukončilo a očakáva ústretovosť 
aj zo strany Zastupiteľstva PSK. Poslanec Ledecký poznamenal, že komisia pre správu 
majetku sa podrobne zaoberá prevodmi nehnuteľného majetku. Nevie, čo je transparentnejšie 
ako verejná súťaž s určenými podmienkami. Pokiaľ vyhrá najvyššia cena, zastupiteľstvo to 
nemôže spochybňovať. Snáď iba to, že je niekto ďalší s vyššou cenou. V konečnom dôsledku 
zastupiteľstvo schvaľuje samotný odpredaj. K bodu B.4 dodal, že ide o malý pozemok, 
o ktorý sa treba starať a platiť dane. Nevie, čo by sa na ňom dalo postaviť. Každý má 
možnosť prihlásiť sa do verejnej obchodnej súťaže a konečné rozhodnutie je na Zastupiteľstve 
PSK. Poslankyňa Turčanová si osobne myslí, že verejná obchodná súťaž nezaväzuje 
zastupiteľstvo k predaju majetku, ak tento predaj považuje za nevýhodný pre PSK. Verejná 
obchodná súťaž prebehla a vysúťažila sa cena nižšia ako cena znaleckého posudku. Preto si 
PSK ako vlastník môže rozmyslieť, či sa za týchto nevýhodných podmienok zbaví svojho 
majetku alebo nie. Predseda PSK Chudík súhlasí s poslankyňou Turčanovou, a preto 
nerozumie výrokom niektorých poslancov PSK. Verejná obchodná súťaž má svoje 
podmienky a kritériá, môže sa do nej prihlásiť každý záujemca s tým, že konečné rozhodnutie 
je na Zastupiteľstve PSK. Poslanec Kahanec súhlasí s tým, že v konečnom dôsledku 
rozhoduje Zastupiteľstvo PSK bez ohľadu na podmienky verejnej obchodnej súťaže. I pri 
samotnej verejnej súťaži vznikajú paradoxy, keď nie sú jasne vyšpecifikované podmienky. 
Ani znalecké posudky nie sú celkom korektné, napr. MsZ v Prešove malo konkrétny prípad, 
keď súdny znalec určil cenu a druhý ju o 100% zmenil. Spôsob výberu súdnych znalcov 
zastupiteľstvom by možno situáciu vyriešil. Zákonom by sa mal zmeniť celý systém znalcov, 



23 
 

aby nemohli vznikať rozdielne znalecké posudky pri tom istom území alebo objekte. 
Najtransparentnejším spôsobom by mohol byť náhodný výber súdnych znalcov. Niektoré 
prevody sú evidentne pod cenu, vyjadril sa k tomu aj poslanec Kostilník (primátor mesta 
Humenné), ktorý je kompetentný, aby poznal ceny v tomto meste. Vôbec nezáleží na výmere 
pozemku, keď sa predáva desaťnásobne lacnejšie v centre mesta. Ten istý prípad je predaj 
nehnuteľného majetku v centre Prešova. Môže spomenúť prípady predaja zbytkových 
pozemkov, na ktorých vzápätí vyrástli komerčné objekty. Majetkové prevody by mali priniesť 
čo najviac finančných prostriedkov pre VÚC hlavne v súčasnom období recesie a nie 
zbytočné rozpúšťanie peňazí. Nič nenúti PSK k odpredávaniu pod cenu. Prax je obvykle taká, 
že sa trhové ceny určujú nejakým násobkom voči znaleckému posudku nie do mínusu, ale 
plusu. Poslanec Focko dodal, že fungovanie súdnych znalcov Zastupiteľstvo PSK nevyrieši. 
Treba zobrať do úvahy aj to, že daný pozemok o výmere 110 m2 sa nedá využiť na nič iné, len 
možno na rozšírenie parkoviska a nedá sa predať ako plnohodnotný pozemok na výstavbu. 
Podľa neho je lepší predaj tohto pozemku, než ho vlastniť a vôbec nevyužívať, lebo je 
nepodstatný a nefunkčný, alebo sa môže počkať kým budova spadne a PSK už z toho nebude 
mať vôbec nič. Predseda PSK Chudík konštatoval, že nech už sa robí akokoľvek, stále sa 
nachádzajú chyby. Vedie sa zbytočná diskusia o pozemku s výmerou 110 m2 a jeho cene, 
ktorý je pre PSK úplne zbytočný a sám o sebe nie je predajným stavebným pozemkom. 
Zastupiteľstvo predsa rozhodne o jeho odpredaji, ale potom sa PSK musí o tento nehnuteľný 
majetok starať. Poslanci PSK videli daný pozemok, prebehla verejná obchodná súťaž, cena je 
vo výške znaleckého posudku a predsa je tu spochybňovanie ako pri neschválení VZN PSK č. 
21/2010, ktoré bolo pripravené ešte v minulom volebnom období za väčšiny KDH-SDKÚ-
DS. Je potrebné diskutovať o vážnych veciach. Podľa slov poslanca Václava majú mať 
poslanci PSK možnosť diskutovať a vyjadriť svoj názor. Pokiaľ by mali súhlasiť so všetkými 
materiálmi, stačí im robiť korešpondentov a nemusia sa zúčastniť rokovania zastupiteľstva. 
Predseda PSK Chudík má mať tiež možnosť povedať svoj názor. Má na to právo tak ako 
poslanci PSK. Spochybňovanie predaja 110 m2 nie je na mieste. Vypísala sa verejná 
obchodná súťaž a ďalej rozhodne zastupiteľstvo. Poslanec Ledecký dodal, že komisia pre 
správu majetku schválila určovanie súdnych znalcov, nebudú si ich vyberať kupujúci. 
Následne predložil návrh, aby sa o majetkových prevodoch hlasovalo jednotlivo od bodu B.1 
– B.5 pre rozdielnosť názorov. Poslancovi Orosovi ide o princíp pri predaji pozemku 
s výmerou 110 m2. V tomto prípade boli predložené dva znalecké posudky. V prvom bola 
odrátaná cena za uloženie inžinierskych sietí, ktorá bola päťnásobne vyššia ako zbytok 
pozemku. Nikto nespochybnil znalca, ale ten najprv ocenil pozemok už s uložením siete, túto 
odrátal a potom mu vyšla výsledná smiešna suma. Prečo PSK neprenajme alebo nezriadi 
vecné bremeno pre Východoslovenskú distribučnú spoločnosť a dostane tak päťnásobne viac, 
a ostane mu pozemok, ktorý môže ponúknuť orgánom štátnej správy. Poslanecký klub KDH-
SDKÚ-DS sa snaží čo najlepšie predať nehnuteľnosti vo vlastníctve PSK. Podozrievanie 
vyplýva z toho, že vo výberovej komisii nie je nikto z opozície. Predseda PSK Chudík 
upozornil na schválený princíp z minulého volebného obdobia, že pri otváraní obálok bude 
buď predseda alebo podpredseda komisie. Vtedy vyhovoval, dnes nie. Spomenul schválenie 
uznesenia v októbri 2006, kedy bez predloženia materiálu, len na základe návrhu, bolo 
potrebné narýchlo kúpiť budovu v Snine za 14 280 000,- Sk, ktorej hodnota bola maximálne 
možno 7 mil. Sk. Nešlo o 110 m2, ale o krízové centrum v meste Snina pre jednu súkromnú 
spoločnosť. Dané uznesenie vtedy nepodpísal.  
Pozmeňovací návrh poslancov Orosa a Ledeckého: 
- hlasovať o každom bode majetkových prevodov zvlášť.  
Hlasovanie:       za: 53   proti: 0    zdržalo sa: 0 
Pozmeňovací návrh bol schválený. 
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Predseda PSK Chudík uviedol, že o každom prevode nehnuteľného majetku sa bude 
hlasovať jednotlivo a každé schválené uznesenie bude samostatné. 
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. 1, písm. a), ods. 2 a ods. 3 
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 8 a §10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa  2. 3. 2010  
k o n š t a t u j e,  
že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 – B.5 tohto uznesenia je prebytočný. 
Hlasovanie:       za: 51   proti: 0    zdržali sa: 3 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu B.1: 
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. 1, písm. a), ods. 2 a ods. 3 
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 8 a §10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa  2. 3. 2010  
A. k o n š t a t u j e,  
  že prevádzaný majetok uvedený v bode  B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
              prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom,  

zapísaného na LV 8362, v k. ú. Humenné, a to:  
pozemkov registra C KN:  
parc. č.  4744/14, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 2974 m2 
parc. č.  4744/15, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 4487 m2 
parc. č.  4744/16, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria o výmere 1449 m2 
stavby: dielne s.č. 2497 na parc. registra KN C  4744/14 
vonkajšie úpravy:   ploty, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, vodomerná šachta, 

prípojka ELI a spevnené plochy 
ťarchy:  bez zápisu 
mimoriadne riziká:    pre schátralosť nie je možnosť využívať nehnuteľnosť na projektovaný 

účel  
do vlastníctva kupujúceho – KONTACT SERVIS, s.r.o., Udavské 123, 067 31 Udavské, IČO: 
36 509 973, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený vo verejnej obchodnej 
súťaži bol komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší za kúpnu cenu 150.000,00 €. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 4/2010 zo dňa 
11.5.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Stanislavom Jurkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 173.060,00 €.  

Hlasovanie:       za: 28   proti: 10    zdržalo sa: 16 
Návrh na uznesenie k bodu B.1 bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu B.2: 
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. 1, písm. a), ods. 2 a ods. 3 
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 8 a §10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa  2. 3. 2010  
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A. k o n š t a t u j e,  
  že prevádzaný majetok uvedený v bode  B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Podtatranskej knižnice v Poprade zapísaného na LV 

č. 1738,  k. ú. Spišská Sobota, a to: 
pozemku registra C KN:  
novovytvorená parc. č. 1098/3, druh pozemku - záhrady o výmere 1535 m2, odčlenená od 
parcely registra C KN 1098 - záhrady o výmere 2828 m2 geometrickým plánom č. 52/2009 zo 
dňa 18.9.2009, vyhotoveným Ing. Antonom Olekšákom, Zimná 464/66, 059 01 Spišská Belá, 
IČO: 35 217 987, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 28.9.2009 pod č. G1-937/09          
ťarchy: bez zápisu 
analýza prípadných rizík spojených s využívaním nehnuteľnosti: V súčasnosti na základe 
odborného vyjadrenia Krajského pamiatkového úradu Prešov zo dňa 20.7.2010 je na 
predmetnej parcele výstavba neprípustná.  
a jeho prevod do  vlastníctva kupujúceho – Ing. Beáta Maliniaková, rod. Boháčová, Prešovská  
2731/36, 058 01 Poprad, ktorej návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený vo verejnej 
obchodnej súťaži bol komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší za kúpnu cenu 45.900,00 €. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 19/2010 zo 
dňa 27.04.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom  v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z.  o stanovení  všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 29.600,00 €. 

Hlasovanie:       za: 52   proti: 0    zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie k bodu B.2 bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu B.3: 
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. 1, písm. a), ods. 2 a ods. 3 
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 8 a §10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa  2. 3. 2010  
A. k o n š t a t u j e,  
  že prevádzaný majetok uvedený v bode  B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
             prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, zapísaného 

na LV 109, v k.ú. Orkucany, a to:  
pozemkov registra C KN:  
parc. č. 155, druh pozemku - ovocné sady o výmere 9115 m2 
parc. č. 156, druh pozemku - ovocné sady o výmere 6168 m2 

novovytvorená parc. č. 605, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 1033 m2, odčlenená od 
parcely registra E KN 1353/104, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 1675 m2 
geometrickým plánom č. 12/2010 zo dňa 28.6.2010 vyhotoveného  geodetickou  kanceláriou 
GEODUS, s.r.o, Nám. Slobody 85, Sabinov,  úradne overeného Správou katastra Sabinov dňa 
30.6.2010 pod č. G1 -281/2010, 
novovytvorená parc. č. 701/7, druh pozemku – orná pôda o výmere 2750 m2 
novovytvorená parc. č. 701/8, druh pozemku – orná pôda o výmere 15708 m2 
novovytvorené parcely registra C KN 701/7, druh pozemku – orná pôda o výmere 2750 m2 a 
parc. registra C KN parc. č.  701/8, druh pozemku – orná pôda o výmere 15708 m2 sú 
odčlenené od parcely registra E KN 1350/2, druh pozemku – orná pôda o výmere 73591 m2 

geometrickým plánom č. 12/2010 zo dňa 28.6.2010, vyhotoveného  geodetickou  kanceláriou 
GEODUS, s.r.o, Nám. Slobody 85, Sabinov,  úradne overeného Správou katastra Sabinov dňa 
30.6.2010 pod č. G1 -281/2010, 
ťarchy:    bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – QUEEN INVESTMENT, s.r.o., Robotnícka 6,                                  
974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 040 312, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy 
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doručený vo verejnej obchodnej súťaži bol komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší za kúpnu 
cenu 231.000,00  €. 

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 38/2010 zo dňa 
29.6.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Pavlom Maťufkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 231.000,00  €.  

Hlasovanie:       za: 47   proti: 0    zdržalo sa: 7 
Návrh na uznesenie k bodu B.3 bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu B.4: 
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. 1, písm. a), ods. 2 a ods. 3 
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 8 a §10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa  2. 3. 2010  
A. k o n š t a t u j e,  
  že prevádzaný majetok uvedený v bode  B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
              prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy polytechnickej v Humennom, 

zapísaného na LV 8362, v k.ú. Humenné, a to:  
pozemkov registra C KN:  
novovytvorená parc. č. 4117/211 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 110m2  
novovytvorená parc. č. 4117/212 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 20m2    
odčlenených od parcely registra C KN 4117/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 689 
m2 geometrickým plánom č. 34571167-19/2009 zo dňa 25.8.2009, vyhotoveného  
geodetickou  kanceláriou Ing. Jozefom Nazadom, Udavské 392,  úradne overeného Správou 
katastra Humenné dňa 2.9.2009 pod č. G1 -235/09 
ťarchy:        bez zápisu 
do vlastníctva kupujúceho – Chemkostav HSV, a.s., Štefánikova 18, 066 01 Humenné, IČO: 
36 473 332, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený vo verejnej obchodnej 
súťaži bol komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší za kúpnu cenu 566,80  €. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 16/2010 zo dňa 
21.7.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Pencákom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 566,80  €.           

 Hlasovanie:     za: 31   proti: 8    zdržalo sa: 15 
Návrh na uznesenie k bodu B.4 bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu B.5: 
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. 1, písm. a), ods. 2 a ods. 3 
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade s § 8 a §10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa  2. 3. 2010  
A. k o n š t a t u j e,  
  že prevádzaný majetok uvedený v bode  B tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
              odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, zapísaného 

na LV č. 818, k.ú. Prešov, a to:              
pozemku:          registra C KN parc. č. 541/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 192 m2 
stavby:              knižnica, s. č. 2948 na parcele C KN č. 541/2 (národná kultúrna pamiatka) 



27 
 

ťarchy:              bez zápisu 
a jeho prevod do vlastníctva  záujemcovi – CLJ REÁL, s.r.o., Tatranská 32/A, 080 01 Prešov, 
IČO: 36 505 978, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený vo verejnej 
obchodnej súťaži bol komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší za ponúknutú kúpnu cenu 
232.357,00 €. 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 29/2010          
zo dňa 12.7.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 310.000,00 €.  

Hlasovanie:      za: 0   proti: 36    zdržalo sa: 18 
Návrh na uznesenie k bodu B.5 nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie  k bodu B.5: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   o d m i e t a   všetky návrhy 
predložené vo verejnej obchodnej súťaži 
na odpredaj nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, 
zapísaného na LV č. 818, k. ú. Prešov, a to: 
pozemku: registra C KN parc. č. 541/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 192 m2  
stavby:     knižnica, s. č. 2948 na parcele C KN č. 541/2 (národná kultúrna pamiatka)  
ťarchy:    bez zápisu.  
Hlasovanie:      za: 53   proti: 0    zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie k bodu B.5 bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípady hodné osobitného zreteľa: Predseda PSK Chudík pripomenul, že 
majetkové prevody v bodoch 11A – 11F boli predložené už na 6. zasadnutí Zastupiteľstva 
PSK. Hlasovať sa bude o každom bode zvlášť. 
Návrh na uznesenie k bodu 11A: 
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 zo dňa  2.3.2010  
A. k o n š t a t u j e, 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B  tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
 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 €.   
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 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 11.800,00 €.  
Hlasovanie:      za: 29   proti: 6    zdržalo sa: 19 
Návrh na uznesenie k bodu 11A nebol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 11B: 
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 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
 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 €.  

Hlasovanie:      za: 51   proti: 0    zdržali sa: 2 
Návrh na uznesenie k bodu 11B bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 11C: 
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.a)  tohto uznesenia je prebytočný 



29 
 

B. s c h v a ľ u j e 

 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. 

Hlasovanie:      za: 53   proti: 0    zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 11C bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 11D: 
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 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
 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 
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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 22.100,00 € . 

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 22.100,00 € . 

Hlasovanie:      za: 51   proti: 0    zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 11D bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov PSK. 

 
Návrh na uznesenie k bodu 11E: 
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  tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e 
 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. 302, k.ú. 
Ličartovce, a to: 

       pozemku: registra C KN parc. č. 5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 18 m2 

  stavby: vrátnica, súp. číslo 99, na parcele  C KN  č. 5 
       ťarchy:  bez zápisu   
      a 
  vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, kanalizácia, prípojka NN 
  do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich – Ing. Jozefa Sabola a manželky Evy 

 Sabolovej, rod. Scsavnyiczkej, Moldavská 33, 040 11 Košice,  za kúpnu cenu 1.330, 00 €  
za podmienky bezodplatného zriadenia vecného bremena práva prechodu a prejazdu cez 
pozemok C KN  parc. číslo 583/2 a 583/3, k.ú. Ličartovce na dobu neurčitú, v prospech 
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oprávneného Prešovského samosprávneho kraja – Domova sociálnych služieb 
v Ličartovciach. 

 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 5/2010 zo dňa 
 29.04.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Petrom Ferčákom v zmysle vyhlášky MS SR 
 č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 1.330, 00 €. 
Hlasovanie:      za: 39   proti: 0    zdržalo sa: 15 
Návrh na uznesenie k bodu 11E bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov PSK. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 11F: 
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 tohto uznesenia je prebytočný 
B. s c h v a ľ u j e   
 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  

 odňatie nehnuteľného majetku zastavaného kioskovou trafostanicou EH 8D1/400 vrátane 
transformátora vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zo správy Divadla Jonáša 
Záborského v Prešove, zapísaného na LV č. 12252, k. ú. Prešov, a to:                    

pozemok: 
novovytvorená  parcela registra C KN 6177/13, druh pozemku - zastavané plochy o výmere 17 
m2 odčlenená od parc. registra C KN 6177/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 3772 m2 
geometrickým plánom č. 355/2008 zo dňa 7.11.2008, ktorý vypracovala firma GEOPLAN 
Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, Prešov a úradne opravila Správa katastra v Prešove dňa 
1.7.2010 a overila pod č. 1882/08 
stavba bez označenia súpisného čísla: budova trafostanice postavená na parc. č. KNC 6177/13   
príslušenstvo:   kiosková trafostanica typu EH 8D1/400 kVA vrátane transformátora 400 kVA  
ťarchy:             bez zápisu   
do vlastníctva kupujúceho – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 
IČO: 36599361, za kúpnu cenu 56.803,00 €. 
Všeobecná hodnota elektrotechnického zariadenia (kiosková trafostanica typu EH 8D1/400 
kVA vrátane transformátora 400 kVA) stanovená znaleckým posudkom č. 94/2010 zo dňa 
 7.7.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Michalom Hricom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje cenu 45.803,00 €.  
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku (budovy trafostanice a pozemku) stanovená 
znaleckým posudkom č. 84/2010 zo dňa 9.7.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Pavlom 
Daňkom v zmysle vyhlášky MS SR č. č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty 
majetku, predstavuje cenu 11.000,00 €.  

Hlasovanie:      za: 53   proti: 0    zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie k bodu 11F bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných 
poslancov PSK. 
 

K bodu 12 – Nakladanie akciových spoločností Spoločné 
zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným 
vkladom: J. Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že  
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nemocnice v Humennom a vo Svidníku prostredníctvom akciovej spoločnosti Spoločné 
zdravotníctvo a Nemocnica vo Vranove n/Topľou prostredníctvom akciovej spoločnosti 
Vranovská nemocnica využívajú k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti a pomocným 
činnostiam majetok vo vlastníctve vyššie uvedených akciových spoločností. Vedenie 
všetkých nemocníc, ktoré bolo centralizované v spoločnom projekte Spoločné zdravotníctvo, 
spolu s členmi predstavenstiev akciových spoločností zastupujúcich investora, ktorých 
akcionárom je tiež PSK, rozhodlo o predaji niektorého trvale, či novo nevyužitého majetku 
a žiada akcionára PSK, aby v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
vydal svojím uznesením súhlas k predaju, resp. poverenie predstavenstva týchto spoločností 
k predaju nižšie uvedeného majetku. U jednotlivých objektov je uvedený stručný dôvod ich 
nevyužitia resp. dôvod predaja. 
Diskusia: 
Poslanec Kužma poznamenal, že doteraz Zastupiteľstvo dávalo súhlas v prípade známej ceny 
a kupujúceho. Chcel vedieť, či sa po odsúhlasení predloženého materiálu poslanci PSK viac 
k nemu nebudú vyjadrovať a tieto spoločnosti môžu majetok odpredať komukoľvek a za 
akúkoľvek cenu, či  je to teda generálne vzdanie sa práva na odsúhlasenie. Poslanecký klub 
KDH-SDKÚ-DS nie je proti predaju tohto majetku, ale v materiáli by malo byť uvedené 
komu a za akú cenu sa predáva. Predseda PSK Chudík spomenul, že takýto odpredaj už 
v zastupiteľstve bol, ale týkal sa predaja pozemkov pod budovami, ktoré neboli vo vlastníctve 
PSK. Zastupiteľstvo PSK súhlasilo s prevodom nehnuteľností s podmienkou, že pozemky pod 
budovami iných vlastníkov a pozemky v okolí týchto budov (priľahlé pozemky) budú 
predávané priamym predajom za cenu stanovenú znaleckým posudkom, minimálne za cenu 
33 €/m2 a ostatné nehnuteľnosti na základe verejnej obchodnej súťaže alebo dražby. Zástupca 
PSK na valnej hromade musí mať uznesenie Zastupiteľstva PSK. Je mnoho poslancov PSK, 
ktorí majú problém so schválením materiálu v predloženej podobe. Poslanec Kužma  
poznamenal, že schváleným uznesením bude daný súhlas na vyhlásenie verejných 
obchodných súťaží za podmienok, ktoré povedal predseda PSK. Materiál bude znova 
predložený do zastupiteľstva s uvedením víťazov súťaží a cien. Predseda PSK Chudík  
upozornil na to, že materiál sa už nevráti do zastupiteľstva, pretože daný majetok nie je 
vlastníctvom PSK. Zástupca PSK na valnej hromade musí odsúhlasiť predaj majetku a  
správať sa v súlade so schváleným uznesením Zastupiteľstva PSK. Potom má právo 
zastupiteľstvo ako akcionár už len prekontrolovať splnenie daných podmienok. Poslanec 
Bizovský dodal, že komisia zdravotníctva prerokovala daný materiál s podmienkou dodržania 
všetkých zásad nakladania s majetkom. Túto navrhuje rozšíriť ešte o ďalšiu podmienku, aby 
nadobudnuté finančné prostriedky neboli použité na riešenie starých dlhov vzniknutých za 
obdobie od transformácie týchto akciových spoločností, ale aby  tieto akciové spoločnosti boli 
zaviazané zastupiteľstvom využiť tieto finančné prostriedky na modernizáciu budov a nákup  
novej technológie slúžiacej pre potreby týchto zdravotníckych zariadení. Podľa slov poslanca 
Holodňáka je dosť problematické schválenie tohto materiálu v predloženej forme. Sám nie je 
proti predaju majetku nemocnice vo Svidníku, ale sú tam nehnuteľnosti, ktoré je 
problematické predávať, napr. park s verejnou zeleňou (územný plán mesta Svidník), 
parkoviská, slobodáreň a potom nehnuteľnosti, ktoré by bolo dobre predať napr. parkovisko 
pri hygiene alebo rozostavané stavby. Samotný predaj nezamieta, ale je potrebné nájsť 
vhodný spôsob na jeho zrealizovanie. Materiál je možné prepracovať a predložiť na ďalšom 
zasadnutí. Poslanec Kostilník podotkol, že v predloženom návrhu je aj určená cena za 
pozemok. Zariadenia v areáli nemocníc kupujú väčšinou lekári a poskytujú v nich 
zdravotnícku starostlivosť. V bode 10 bol schválený predaj pozemku za 110 Sk, ale pre 
lekárov PSK už kritériá stanovujú 33€/m2, pričom pozemok v areáli SOŠ polytechnickej školy 
v Humennom sa predal za ďaleko nižšiu cenu, lebo celková hodnota po prepočítaní bez budov 
vychádza strašne nízka. Požiadal predsedu PSK, aby uznesenie týkajúce sa tohto majetkového 
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prevodu nepodpísal, lebo je proti záujmu PSK. Predseda PSK Chudík požiadal poslanca 
Kostilníka, aby si svoje osobné problémy riešil v Humennom. Daný prevod je zrealizovaný 
presne podľa znaleckého posudku. Mal by žalovať súdneho znalca. Nemôžu sa porovnávať 
pozemky, ktoré sú neporovnateľné. Minimálna suma 33€/m2 je určená u priameho predaja 
a ostatné nehnuteľnosti na základe výsledkov verejnej obchodnej súťaže. Poslanec Oros 
pripomenul, že pri odovzdávaní týchto nemocníc tieto potrebovali všetok majetok. Zrazu 
existuje kopa prebytočného majetku, ktorý VÚC mohol predať, a firmy mohli ísť v podstate 
očistené do týchto neziskových organizácií alebo akciových spoločností. Poslanec Cocuľa 
súhlasí s predrečníkom, lebo niektoré záležitosti pri transformovaní nemocníc boli plné 
sľubov o zveľaďovaní majetku nemocníc. V niektorých prípadoch sa tento majetok 
zdevastoval vinou tých, ktorí ho spravujú. V nemocnici vo Svidníku existujú chúlostivé veci 
týkajúce sa verejného záujmu ale aj nepotrebné nehnuteľnosti a je vhodné ich predať ako 
napr. čistička odpadových vôd, skleníky, iné parkoviská. Z množstva predávaných 
nehnuteľností v rámci nemocnice vo Svidníku sa možno predá len polovica. Osobne má 
problém zahlasovať za predaj tohto majetku a k tejto veci nezasadala ani správna rada. Bolo 
by potrebné prijať uznesenie s podmienkou, že finančné prostriedky z predaja nehnuteľností 
v jednotlivých nemocniciach (Vranov, Humenné, Svidník) budú účelovo viazané v plnom 
objeme na technické vybavenie tých nemocníc, v ktorých sa predaj realizuje. Predseda PSK 
Chudík konštatoval, že celý predložený návrh na uznesenie je potrebné doplniť o veci 
povedané v diskusii. Požiadal o prerokovanie predloženého materiálu v správnych radách 
jednotlivých nemocníc (Svidník, Humenné, Vranov), pretože k nemu majú veľké výhrady 
poslanci PSK za dané volebné obvody. Tam by sa mali zvlášť prerokovať veci týkajúce sa 
jednotlivých nemocníc s vysvetlením dôvodu predaja nehnuteľného majetku, výšky 
predpokladaného príjmu za predaj a určením použitia daných finančných prostriedkov (rozvoj 
nemocnice). Materiál  bude doplnený o tieto veci s tým, že ho schváli valná hromada danej 
nemocnice s určením použitia finančných prostriedkov na kúpu alebo investíciu. Požiadal, 
aby sa rokovaní správnych a dozorných rád zúčastnili aj všetci poslanci PSK za daný volebný 
obvod Svidník, Vranov, Humenné. Podmienka verejných obchodných súťaží musí byť 
zachovaná. Navrhol nehlasovať dnes o predloženom materiáli v bode 12, stiahnuť ho 
z rokovania a dopracovaný predložiť na zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 19. 10. 2010. 
Podľa poslanca Hoptu by bolo dobré o týchto veciach informovať aj mestské zastupiteľstvá 
vo všetkých troch mestách, aby aj sídla nemocníc a zároveň občania boli informovaní. 
Predseda PSK Chudík dodal, že to je už vecou jednotlivých nemocníc. Primátori miest 
Vranov n/Topľou a Humenné sú priamo v orgánoch nemocníc. O slovo požiadal Ing. 
Schellong, zástupca spoločností Spoločné zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s. 
Udelenie slova pre Ing. Schellonga: 
Hlasovanie:      za: 45   proti: 0    zdržal sa: 1 
Udelenie slova bolo schválené. 
Ing. Schellong potvrdil, že majetok PSK vložený do neziskových organizácií určený na 
predaj bude schválený v správnych a dozorných radách jednotlivých nemocníc. S výsledkami 
a ďalšími informáciami budú oboznámení poslanci mestských zastupiteľstiev a poslanci PSK 
za dané volebné obvody. Osobne realizoval prvú vlnu predajov majetku schválenú 
Zastupiteľstvom PSK v septembri 2009. V Humennom cena 33 €/m2 bola skutočne 
minimálnou, ale vo Svidníku táto cena nebude môcť byť dodržaná, čo obmedzí následný 
predaj. V predloženom návrhu nechcel meniť podmienky, aby boli rovnaké pre všetky 
nemocnice s tým, že obsah predávaného majetku vo Svidníku je najširší. Nebráni sa nijakému 
návrhu zo strany zastupiteľstva. Nakoľko je vo funkcii nad týmito nemocnicami od 1. 3. 
2010, nebude sa vyjadrovať k schátralosti ich majetku za uplynulé obdobie 4 - 5 rokov. Cíti 
zodpovednosť za daný majetok a jeho čo najrýchlejšie efektívne využívanie, aby nestrácal na 
hodnote. Prispôsobí sa akýmkoľvek požiadavkám zo strany PSK. Má čisté svedomie, všetky 
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predaje v Humennom sa realizovali formou verejnej obchodnej súťaže. Nehnuteľný majetok 
ohodnotený znalecky na 35 tis. € sa vydražil na 100 tis. €. Zastupiteľstvu PSK predloží 
kontrolnú správu z Humenného. Majetok predá akýmkoľvek určeným princípom 
zastupiteľstva  za najvyššiu cenu a finančné prostriedky investuje do jednotlivých nemocníc 
v rámci investícií. 
Predseda PSK Chudík stiahol predložený materiál z rokovania s tým, že po dopracovaní 
bude predložený na zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 19. 10. 2010.  
 
 

K bodu 13 – Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK: 
Predseda PSK Chudík predkladá Zastupiteľstvu PSK termíny 8. a 9. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK s informatívnym návrhom programu. Navrhované termíny konania 
ďalších zasadnutí sú 19. 10. 2010 a 7. 12. 2010.  
Diskusia: 
Poslanec Tarcala, v súvislosti s prípravou rozpočtu PSK a prímestskou autobusovou 
dopravou pre nasledujúce obdobie, navrhol doplniť program 8. zasadnutia dňa 19. 10. 2010 o 
bod s názvom „Aktualizácia podmienok vykonávania prímestskej autobusovej dopravy vo 
verejnom záujme v podmienkach PSK pre rok 2011“ a program 9. zasadnutia dňa 7. 12. 2010 
o bod s názvom „Správa o dopadoch zavedenia mýtneho systému v SR na cesty vo vlastníctve 
PSK“. Dôvodom predloženia tejto správy je zhoršenie technického stavu ciest II. a III. triedy 
v súvislosti s presmerovaním kamiónovej dopravy aj na cesty PSK po zavedení mýtneho 
systému. Poslanec Baran  navrhol doplnenie programu 8. zasadnutia dňa 19. 10. 2010 o bod 
s názvom „Plán zimnej údržby na sezónu 2010/2011“, ktorý spomínal už pri úprave rozpočtu 
PSK a bod „Vyhodnotenie Koncepcie školstva PSK“, ktorá bola schválená Zastupiteľstvom 
PSK so stálou úlohou priebežného vyhodnocovania. Predseda PSK Chudík upozornil, že ide 
o informatívny návrh programu. Záväzný program schvaľuje zastupiteľstvo na začiatku 
každého rokovania. Zavedenie mýtneho systému a jeho dopad na cesty PSK nemôže zmeniť 
Zastupiteľstvo PSK. Možno aj navrhnutý bod č. 7 (VZN PSK, ktorým sa určujú sadzby dane 
z motorových vozidiel na území PSK a oslobodenie od dane z motorových vozidiel) zo 7. 12. 
2010 sa presunie na 8. zasadnutie zastupiteľstva dňa 19. 10. 2010. 
Doplňovací návrh poslanca Tarcalu: 
- doplniť program 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 19. 10. 2010 o nový bod 
„Aktualizácia podmienok vykonávania prímestskej autobusovej dopravy pre rok 2011“ a 9. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 7. 12. 2010 o nový bod „Správa o dopadoch zavedenia 
mýtneho systému SR na cesty II. a III. triedy PSK“. 
Hlasovanie:      za: 41   proti:1     zdržali sa: 4 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Doplňovací návrh poslanca Barana: 
- doplniť program 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 19. 10. 2010 o nové body 
„Vyhodnotenie Koncepcie školstva“ a „Plán zimnej údržby na sezónu 2010 -2011“.   
Hlasovanie:      za: 30   proti: 0    zdržalo sa: 18 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/ s c h v a ľ u j e 
     termíny konania: 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 19. októbra 2010   
                                    9. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 7. decembra 2010 
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B/ b e r i e   n a    v e d o m i e  
     informatívny návrh programu 8. a 9. zasadnutia Zastupiteľstva PSK 
     so schválenými doplňovacími návrhmi poslancov PSK Ing. Tarcalu a Ing. Barana.  
Hlasovanie:      za: 48   proti: 0    zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14 – Rôzne: 
A/ Návrh na menovanie riaditeľa Domova sociálnych služieb sv. Jána 
z Boha v Spišskom Podhradí: Predseda PSK Chudík predkladá Zastupiteľstvu PSK 
na schválenie návrh na menovanie PhDr. Moniky Ondrišovej do funkcie riaditeľky DSS sv. 
Jána z Boha v Spišskom Podhradí s účinnosťou od 1. 9. 2010 na základe výsledkov 
výberového konania a odporúčania výberovej komisie v zmysle § 11 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve VÚC (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 10. 8. 2010. Všetky potrebné informácie sú 
uvedené v predloženom materiáli.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    m e n u j e    do funkcie riaditeľky 
Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí PhDr. Moniku 
Ondrišovú  s účinnosťou od 1. septembra 2010. 
Hlasovanie:      za: 44   proti: 0    zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 
B/ DSS Prešov, Volgogradská „Termostatizácia a regulácia tepelného 
hospodárstva“: Predseda PSK Chudík pripomenul, že úpravou rozpočtu PSK č. 
2/PSK/2010 dňa 27. 4. 2010 bol Zastupiteľstvom PSK schválený rozpis kapitálových 
výdavkov na túto akciu vo výške 20 700 €. Táto investičná akcia je rozpočtovaná v objeme 
207 000 € s predpokladaným ukončením v roku 2015. Jej finančné krytie bude zabezpečené 
každoročne v rámci rozpočtu organizácie na základe žiadosti o preklasifikovanie 
rozpočtových prostriedkov z bežných na kapitálové výdavky. Celý projekt spočíva v tom, že 
daná firma prevedie rekonštrukciu v hodnote 207 000 € s garanciou, že PSK bude platiť počas 
5 rokov za teplo a energetiku rovnakú čiastku ako doposiaľ, tým pádom patrí majetok PSK. 
Podpísaním zmluvy sa riaditeľka DSS zaviaže k splácaniu mesačných splátok. K podpisu 
potrebuje schválenie predloženého uznesenia. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
A. s c h v a ľ u j e 
investičnú akciu pre DSS Prešov, Volgogradská  „Termostatizácia a regulácia tepelného 
hospodárstva“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom 207 000 eur, s 
predpokladaným zahájením investičnej akcie v roku 2010 a predpokladaným 
ukončením investičnej akcie v roku 2015. Finančné krytie bude zabezpečené každoročne 
až do ukončenia investičnej akcie z rozpočtu organizácie, a to na základe žiadosti o 
preklasifikovanie rozpočtových prostriedkov z bežných výdavkov na kapitálové 
výdavky. 
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B. s p l n o m o c ň u j e 
predsedu PSK zabezpečiť realizáciu preklasifikovania bežných výdavkov na kapitálové 
výdavky podľa bodu A. tohto uznesenia až do ukončenia investičnej akcie. 
Hlasovanie:      za: 43   proti: 0    zdržali sa: 3 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Kahanec interpeloval hlavného kontrolóra PSK vo vzťahu k stanovisku hlavného 
kontrolóra PSK k dodržiavaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania PSK. 
Požiadal ho o písomnú odpoveď s uvedením prehľadu úverového zaťaženia PSK 
v štruktúrach, dlhovej služby, súčasných splátok úverov aj s očakávanými splátkami pri 
nabehnutí splácania odložených splátok na financovanie 1,3-miliardového úveru PSK, to 
všetko už po zohľadnení úpravy rozpočtu č. 3/PSK/2010. Ďalej požiadal o písomnú 
informáciu o výške rezervného fondu po zrealizovanej úprave rozpočtu č. 3/PSK/2010 a 
písomný zoznam uznesení, ktoré sa nedajú termínovo kontrolovať. Predseda PSK Chudík 
dodal, že dve písomné odpovede pripraví Ing. Majda, hlavný kontrolór PSK a Ing. Holíková, 
PhD., vedúca odboru financií, písomne odpovie na otázku výšky rezervného fondu. 
Poslankyňa Turčanová požiadala predsedu PSK o pomoc pri riešení situácie na križovatke 
Rusínska v Prešove, kde je problém v popoludňajších hodinách s odbočovaním doprava. Vraj 
by pomohlo, keby aj zo stredného pruhu bolo možné odbočovať doprava. Niektorí odborníci 
tvrdia, že polomer križovatky to nespĺňa. Predseda PSK Chudík uviedol, že riešenie tejto 
záležitosti nie je v právomoci PSK, ale dopravnej polície a mesta. Táto cesta III. triedy patrí 
síce PSK, hoci zatiaľ nebola prebraná a nie je zapísaná na LV, ale zabezpečenie križovatky 
neurčuje. Samotný systém riešenia tejto križovatky je na dopravnom inšpektoráte a môže o to 
žiadať mesto Prešov. Ak je k tomu potrebný súhlas PSK, nemá s tým problém. PSK sa nikdy 
nevyjadroval ani k jednej križovatke v mestách a obciach PSK. 
Poslanec Holodňák požiadal Ing. Kozáka, riaditeľa SÚC PSK, o informáciu, v akom štádiu 
schvaľovania je druhá etapa modernizácie ciest II. a III. triedy v okrese Svidník a či je 
možnosť jej zrealizovania ešte v tomto roku. Pri tejto príležitosti poďakoval za realizáciu I. 
etapy v tomto regióne. 
 
 

K bodu 16 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 7. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK a  pozval  poslancov  PSK  na  ďalšie  plánované  8.  zasadnutie Zastupiteľstva  PSK so 
schváleným termínom dňa 19. 10. 2010.  
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