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Prešovský  samosprávny  kraj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Z Á P I S N I C A     č. 7 / 2010 
 
 

z 8. zasadnutia  
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 

zo dňa 19. októbra 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 kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2010.                          
  4. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2009 a I. polrok 2010.             
  5. Návrh VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam  
      a o  poskytovaní dotácií  zriaďovateľom  súkromných/cirkevných  základných  umeleckých  škôl,  súkromných/cirkevných 
      jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.                                        
  6. Aktualizácia podmienok vykonávania prímestskej autobusovej dopravy pre rok 2011.                                                                                                                             
  7. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013.                                                                       
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013.              
  8. Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 75/2010 zo dňa 29. júna 2010 v časti A.                                                                                                            
  9. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010.           
10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledkoch kontroly „Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce 
      Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013“.    
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektu "Obnova Hotelovej akadémie - zníženie  
      energetickej náročnosti" (kód ITMS: 22110120591) ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.                                                                                                   
12. Komplexná príprava zimnej údržby ciest v sezóne 2010/2011 na území PSK.                   
13. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na roky 2003 - 2012.                                                                             
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.                                                                   
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.       
16. Nakladanie akciových spoločností Spoločné zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom. 
17. Návrh zmien zástupcov PSK v správnych a dozorných radách zdravotníckych zariadení.                                                                                                                                   
18. Rôzne. 
19. Interpelácie poslancov. 
20. Záver.                                                                                          
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie: Rokovanie 8. 
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v treťom volebnom období otvoril jeho predseda Peter 
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií. 
Prítomných bolo 56 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyne Aftanasová, Vaľová a 
poslanci Baran, Gaľa, Kužma, Mezovský.   
Predseda PSK Chudík oboznámil prítomných s programom rokovania v súlade so 
zaslanou pozvánkou. Poslanec Hurný navrhol presunúť bod 8 - Protest prokurátora proti 
uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 75/2010 zo dňa 29. júna 2010 v časti A pred bod 5, pretože 
tieto body spolu úzko súvisia. Poslanec Gašpár navrhol presunúť bod 14A - Majetkové 
prevody nehnuteľného majetku pred bod 9. V bode 14A pod bodom A.3 sa nachádza 
schválenie prevodu nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho obce Kalinov do 
vlastníctva PSK a následne sa v bode 9 –Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2010 môžu schváliť 
finančné prostriedky na danú stavbu.  
Pozmeňovací návrh poslanca Hurného: 
- zaradiť bod 8 - Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 75/2010 zo dňa 
29. júna 2010 v časti A ako bod 5. 
Hlasovanie:      za: 21   proti: 10           zdržalo sa: 19 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Pozmeňovací návrh poslanca Gašpára: 
- zaradiť bod 14A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku ako bod 9. 
Hlasovanie:      za: 22   proti: 2           zdržalo sa: 28 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Program 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:      
  1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie. 
  2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.                                              
  3. Informatívna správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2010.                          
  4. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2009 a I. polrok 2010.             
  5. Návrh VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam  
      a o  poskytovaní dotácií  zriaďovateľom  súkromných/cirkevných  základných  umeleckých  škôl,  súkromných/cirkevných 
      jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.                                        
  6. Aktualizácia podmienok vykonávania prímestskej autobusovej dopravy pre rok 2011.                                                                                                                             
  7. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013.                                                                       
      B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013.              
  8. Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 75/2010 zo dňa 29. júna 2010 v časti A.                                                                                                            
  9. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2010.           
10. Správa Najvyššieho kontrolného úradu SR o výsledkoch kontroly „Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce 
      Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013“.    
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektu "Obnova Hotelovej akadémie - zníženie  
      energetickej náročnosti" (kód ITMS: 22110120591) ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.                                                                                                   
12. Komplexná príprava zimnej údržby ciest v sezóne 2010/2011 na území PSK.                   
13. Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na roky 2003 - 2012.                                                                             
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.                                                                   
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.       
16. Nakladanie akciových spoločností Spoločné zdravotníctvo, a.s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným vkladom. 
17. Návrh zmien zástupcov PSK v správnych a dozorných radách zdravotníckych zariadení.                                                                                                                                   
18. Rôzne. 
19. Interpelácie poslancov. 
20. Záver.                                                                                       

Hlasovanie:      za: 38   proti: 0           zdržalo sa: 14 
Program 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený. 
 
Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Havrillu, Hoptu, Savku, 
Tarcalu, Václava. 
Hlasovanie:                 za: 45   proti: 0             zdržalo sa: 6 
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení. 
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Hurného.  
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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 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bolo prijatých 
celkom 101 uznesení a okrem troch uznesení z II. volebného obdobia, ktoré sa plnia 
priebežne, sú ostatné vyhodnotené uznesenia Zastupiteľstva PSK splnené. Následne sa 
vyjadril k uzneseniam, ktoré sa plnia priebežne.  
K uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 196/2007 v bode B k návrhu na prevzatie dlhov za NsP 
Humenné a NsP Svidník: Uznesením Zastupiteľstva PSK č. 5/2010 z 2. zasadnutia 
Zastupiteľstva PSK boli zrušené príspevkové organizácie NsP A. Leňa v Humennom a NsP 
arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku ku dňu 20. 1. 2010. Zrušením týchto príspevkových 
organizácií bez právneho nástupcu v súlade s ustanovením § 21 ods. 13 zákona NR SR č. 
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov práva a povinnosti prešli dňom zrušenia na 
zriaďovateľa t. j. PSK. V tomto čase prebieha protokolárne preberanie účtovných dokladov do 
účtovníctva Úradu PSK po zrušených nemocniciach (záväzky, pohľadávky, súdne spory 
a iné). PSK bude aj naďalej pristupovať k úhrade záväzkov po zrušených nemocniciach do 
výšky prideleného rozpočtu na rok 2010. V rozpočte na rok 2011 sa plánuje na úhradu 
záväzkov 100 tis. €. 
K uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 219/2007 v bode B k príprave podkladov 
k majetkovoprávnemu vysporiadaniu súvisiaceho s prípravou realizácie stavby „III/06815 
Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba“: Na základe predchádzajúcich dohôd pokračujú 
rokovania s dotknutými vlastníkmi nehnuteľností pod stavbou III/06815 Prešov, Kuzmányho, 
prestavba. Mesto Prešov, odbor správy mestského majetku, po schválení Registra obnovenej 
evidencie pozemkov v katastrálnom území Prešov na základe predchádzajúcej žiadosti 
o zámenu evidencie pozemkov informoval písomne listom zo dňa 27. 8. 2010 predsedu PSK, 
že na pozemkoch parc. č. KNE 3309/8 a 3309/9, z ktorých sa vytvára parcela č. KNC 5086, 
bolo mesto Prešov zapísané ako vlastník. Parcelu č. KNC 5086, ktorá je mimo záberu stavby, 
požaduje Mgr. Šechný na výmenu za parcelu č. 5080 a p. Ivanecký za parcelu 5081/3, ktoré 
sú zabraté predmetnou stavbou. Dňa 29. 9. 2010 sa na pozvanie SÚC PSK uskutočnilo 
pracovné rokovanie s dotknutým vlastníkom Mgr. Šechným za účasti zástupcu MsÚ Prešov 
(p. Lichvárová), kde bol dohodnutý ďalší postup v realizácii prevodu parcely č. KNC 5086 
z vlastníctva mesta Prešov do vlastníctva PSK a následnej zámeny za časť parcely č. KNC 
5080 vo vlastníctve Mgr. Šechného.  
K uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 447/2008 v bode D.2 k príprave zoznamu nehnuteľného 
majetku vo vlastníctve PSK, pod ktorým nie sú vysporiadané pozemky, mimo ciest: Na porade 
vedenia Úradu PSK dňa 20. 9. 2010 bola daná úloha č. 297/9 vecne príslušným vedúcim 
odborov pripraviť podľa jednotlivých oblastí zoznam nehnuteľného majetku, pod ktorými nie 
sú vysporiadané pozemky. 
Diskusia:  
Poslancovi Kahancovi je už trápne stále sa vyjadrovať k problému realizácie prestavby 
Kuzmányho ulice v Prešove. Tento problém je stále vypuklejší, lebo problém dopravy 
v krajskom meste Prešov sa zvýrazňuje každým dňom hlavne v ranných a poobedňajších 
hodinách vo všetkých smeroch vrátane  Rusínskej ulice, ktorá nemá možnosť napojenia cez 
Kuzmányho ulicu ďalej na Nábrežnú komunikáciu. Stále ho prekvapuje, že zo strany 
hlavného kontrolóra PSK nebola zmienka o zadaní termínu k danému uzneseniu. 
Zastupiteľstvo PSK schválilo dohodu medzi štatutármi PSK a mesta Prešov, ktorá je už rok 
po termíne. Je otázne, dokedy a koľko volebných období sa bude stále konštatovať priebežné 
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plnenie tohto uznesenia. Uvedenie termínu považuje za nevyhnutné, aby sa konečne pohlo 
s riešením dopravy na území krajského mesta Prešov. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja    b e r i e    n a    v e d o m i e   
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.  
Hlasovanie:       za: 46      proti: 0             zdržali sa: 4 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 3 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK 
za I. polrok 2010: Podľa slov Ing. Majdu, hlavného kontrolóra PSK, je predkladaný 
materiál vypracovaný v súlade s úlohami definovanými v pláne kontrolnej činnosti na I. 
polrok 2010 v náväznosti na § 19e) ods. l písm. e) zákona NR SR č. 369/2004 Z. z., ktorým sa 
mení zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v znení neskorších predpisov. ÚHK 
PSK v I. polroku 2010 vykonal 33 následných finančných kontrol, z toho 15 následných 
finančných kontrol zameraných na plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených 
nedostatkov z predošlých kontrol, 9 tematických finančných kontrol a 9 následných 
finančných kontrol. Pri kontrolách bolo zistených celkom 113 kontrolných zistení, z toho 15 
finančne vyčíslených a 98 finančne nevyčíslených. To znamená, že každé 14 zistenie je 
finančnej povahy a ide o zistenia v celkovom objeme 224 408 € (6 732 000 Sk). 37 
kontrolných zistení sa týkalo porušenia zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve 
v platnom znení hlavne nedostatkov vo výkone inventarizácie ako neprevedenie inventarizácie 
všetkého majetku alebo jej prevedenie nepredpísaným spôsobom, chýbajúce náležitosti 
inventúrnych súpisov, výkon inventarizácie pokladničnej hotovosti nezabezpečený 4-krát do 
roka, neodsúhlasenie skutočného stavu s účtovným stavom, nesprávnym posúdením 
technického zhodnotenia došlo k nesprávnemu odpisovaniu majetku, neúplné cestovné 
príkazy, chýbajúce cestovné lístky alebo pozvánky k cestovným príkazom, nedoložené 
doklady o havarijnom poistení motorových vozidiel, nevedenie majetku (hlavne pozemkov) 
v účtovnej evidencii a jeho zlé ocenenie. 14 kontrolných zistení sa týkalo porušenia zákona 
NR SR č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce, zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo 
verejnom záujme a zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov 
pri výkone prác vo verejnom záujme hlavne v oblasti nesprávneho zaradenia zamestnancov do 
tarifných tried a tarifných stupňov, nedodržania náležitostí mimopracovných dohôd, 
nesprávneho uzatvárania dohôd o vykonaní práce na opakujúce sa činnosti, chýbajúcich 
odpisov z registra trestov, pracovné náplne neobsahovali náležitosti v súlade s nariadením 
vlády č. 341/2004, resp. neboli spracované. 12 kontrolných zistení sa týkalo porušenia zákona 
NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, a to hlavne v nevykonávaní predbežnej 
a priebežnej finančnej kontroly, nevypracovaní internej smernice o finančnej kontrole 
a nedôslednom výkone predbežnej kontroly na všetkých účtovných dokladoch. 6 kontrolných 
zistení sa týkalo porušenia zákona NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách hlavne 
v nedodržaní 10-dňovej zúčtovacej lehoty cestovných príkazov a ich neúplnosti, 
neoprávnenom vyplatení cestovných náhrad, nesprávnom zúčtovaní stravného a nevykazovaní 
spotreby PHM podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze. 2 kontrolné zistenia sa týkali 
porušenia zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC a porušenia Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK, Metodického pokynu PSK – Cenovej mapy, hlavne 
v neuzatvorení poistných zmlúv na spravovaný majetok, nepredložení zmlúv o nájme 
nebytových priestorov na schválenie PSK v prípadoch opakovaného nájomného a 
nevýhodnosti uzatvorených nájomných zmlúv. 42 kontrolných zistení sa týkalo porušenia 
interných predpisov, metodických pokynov a ostatných riadiacich a organizačných noriem. 
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Správy z následných kontrol sú zasielané v 3 exemplároch riaditeľovi Úradu PSK, vedúcej 
odboru financií a vedúcim odborov, pod ktorých spadajú jednotlivé kontrolované organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 
Diskusia:  
Z pohľadu poslankyne Turčanovej sú najzávažnejšie kontrolné zistenia na str. 27, a to  
vyplatená odmena za tri mesiace v sociálnych službách Humanitár, n. o., Škultétyho 19, 
Prešov a na str. 41 – 49 v SAD Prešov, a. s, SAD Poprad, a. s.,  SAD Humenné, a. s., a BUS 
Karpaty, s. r. o., Stará Ľubovňa s opakovaným textami: „Kontrolná skupina nemohla 
komplexne posúdiť plnenie všetkých zmluvných dojednaní z dôvodu nesprístupnenia 
všetkých prvotných dokladov dopravcu“ a „Kontrolovaný subjekt nepredložil kontrolnej 
skupine účtovné doklady preukazujúce skutočné čerpanie nákladových položiek“. Necháva na 
zváženie, aké opatrenia príjme PSK, ale tieto kontrolné zistenia rozhodne nesvedčia 
o efektívnom nakladaní. Dopravcovia sú viazaní zmluvou, ale je otázne, či naozaj majú nárok 
na doplácanie straty zo strany PSK, keď nechcú preukázať účelové čerpanie. K tomu by sa 
mohol vyjadriť aj poslanec PSK, ktorý zastupuje SAD Prešov. Poslanec Kahanec oceňuje 
prácu pracovníkov ÚHK PSK s jasnými vyjadreniami uvedenými v predloženej správe. Na 
základe týchto kontrolných zistení sa vlastne nedosiahlo zabezpečenie kontroly efektívne 
vynaložených nákladov uvádzané v čase prípravy zmluvy so SAD. Už vtedy nepovažoval 
tento spôsob za správny, lebo zmluvné náležitosti sú predovšetkým vecou prípravy 
profesionálnych útvarov na Úrade PSK (právne oddelenie, odbor dopravy). Keď kontrolná 
skupina skonštatuje, že nemôže posúdiť plnenie všetkých zmluvných dojednaní a ani či boli 
efektívne, hospodárne a účelne vynaložené prostriedky, potom nemožno hovoriť o výške 
preplácania straty a potrebe vykrytia výdajov vo verejnom záujme. Pri tomto hodnotení je 
nevyhnutné navrhnúť aj opatrenia na zmenu tohto systému prijatím uznesenia zastupiteľstva, 
ktorým uloží riaditeľovi Úradu PSK zabezpečiť prehodnotenie predmetnej zmluvy a navrhnúť 
zmeny tak, aby sa mohli kontrolovať efektívne vynaložené výdavky pri jednotlivých 
subjektoch zabezpečujúcich výkony vo verejnom záujme v termíne do konca roka 2010. 
Poslanca Orosa zarazilo hlavne hospodárenie v SAD. Keď navrhol podpísať zmluvu 
o prímestskej doprave s DPMP, a. s., Prešov o vykonávaní dopravy do okolitých obcí, bolo 
mu povedané, že DPMP nechce predložiť všetky podklady potrebné pre uzatvorenie zmluvy, 
preto zmluvu PSK s DPMP nemôže uzatvoriť. V prípade SAD sú teraz zjavné porušenia 
zákonov, napr. SAD v Prešove miesto 20 autobusov nakúpila 21 bez verejnej obchodnej 
súťaže a tým porušila zmluvu, Pýta sa, kedy bude znovu otvorená predmetná zmluva, lebo je 
potrebné hľadať efektívnejšie riešenia vzhľadom na doplatok PSK vo výške 2 mil. € 
a vynakladanie finančných prostriedkov vo verejnom záujme na dopravu je niekde 
premrštené. Keď DPMP v Prešove dokáže ponúknuť služby kvalitnejšie a lacnejšie, mal by 
PSK komunikovať aj s týmto subjektom. Predseda PSK Chudík pripomenul, že nezisková 
organizácia Humanitár nie je v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a kontrolné zistenia sa budú 
brať do úvahy pri prerozdeľovaní finančných prostriedkov na rok 2011, ktoré navrhuje 
komisia sociálna a schvaľuje zastupiteľstvo. SAD tvrdia, že sprístupnili hlavnému 
kontrolórovi PSK všetky doklady na základe zmluvy, ale nikto nemá právo zasahovať do vecí  
súkromnej spoločnosti, ktoré sa netýkajú zmluvy. Poslanci PSK môžu rokovať so SAD, lebo 
aj tie majú sčasti pravdu. PSK nezaujíma, či napr. pneumatiku kupujú za 500 alebo 800 €. 
PSK určil sumu a v správe hlavného kontrolóra nie je uvedené, či skutočne ubehli daný počet 
kilometrov. ÚHK PSK by mal v prvom rade prekontrolovať počet skutočne ubehnutých 
kilometrov na základe zmluvy a skutočné tržby. To sú základné atribúty zmluvy PSK so 
SAD. Osobne rokoval so SAD, ktoré sa ohradili a vec chceli postúpiť na súd, lebo pýtali 
nejakých 650 tis. € a na základe kontroly dostali 431 tis. € schválených úpravou rozpočtu 
v auguste. Tvrdia, že na rozdiel majú nárok, preto im povedal, že si to musia vybaviť 
s hlavným kontrolórom PSK a poslancami PSK. Je to dvojaký pohľad a zložitá situácia 
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s otvorením zmluvy. Ak má niekto z poslancov PSK záujem o túto vec, nech rokuje so SAD 
a hlavným kontrolórom PSK, lebo neide o jednoduchú vec a princíp je oveľa zložitejší. Je 
potrebné povedať, či vážne prebehli 29 400 tis. kilometrov. Poslanec Oros poznamenal, že 
z ekonomického hľadiska sa nedá plne súhlasiť s predsedom PSK, lebo záleží na tom, za 
koľko mali nakúpiť autobusy a keď nakúpili 21, premietne sa to v odpisoch vo vzorci a PSK 
zaplatí viac. PSK má vzorec postavený dobre, ale SAD nedodržiavajú zmluvu, potom si 
pýtajú viac a kilometre im treba obmedziť, lebo vozia prázdne autobusy. Keď neplnia zmluvu, 
je potrebné ju otvoriť. Predseda PSK Chudík dodal, že kúpa 20 alebo 21 autobusov sa 
ekonomicky nezohľadní pri pridelení finančných prostriedkov zo strany PSK. PSK má 
objednaný počet kilometrov a platí za kilometer 1,075 €, potom by mohol prepočítavať 
samotnú cenu, určenú pohyblivou a pevnou časťou. Poslanec Kičura poďakoval predsedovi 
PSK za ovládanie danej zmluvy so SAD na dobu desiatich rokov a poslancom PSK, ktorí boli 
pri jej tvorbe. SAD si konečne mysleli, že boli dané jasné pravidlá pri ich fungovaní. Táto 
zmluva je napádaná poslancami, s ktorými predtým rokovali a dohodli sa, že v zmluve bude 
pevná a pohyblivá cena. V súčasnej dobe si nemyslí, aby cena 1,05 € poskytovaná SAD a 2 €, 
ktoré sa platí za MHD, bola porovnateľnou cenou. Poslanec Kahanec by nespomínal 
neznalosť tvorby zmluvy niektorých poslancov PSK, lebo potom by Zastupiteľstvo PSK 
muselo konštatovať, že celý ÚHK PSK je neznalý. Keď útvar kontroly skonštatuje niečo, čo 
sa nemôže vyhodnotiť a súvisí to s vykrývaním výkonov vo verejnom záujme, nie je to predsa 
dobré. Pri preplácaní výkonov vo verejnom záujme ide o verejné prostriedky, ktoré musia byť 
kontrolovateľné a ide o zásadnú vec pri vynakladaní prostriedkov z verejných zdrojov. Musia 
byť jasne podložené a zdokumentované pri akejkoľvek činnosti, v tomto konkrétnom prípade 
pri vykrývaní výkonov vo verejnom záujme pri zabezpečovaní dopravných výkonov. 
Predseda PSK Chudík potvrdil, že ide o veľmi závažnú problematiku, preto požiadal tých 
poslancov PSK, ktorí majú pochybnosti a hovoria o porušovaní zmluvy, aby sa zúčastnili 
stretnutia SAD s hlavným kontrolórom PSK. Preprava vo verejnom záujme bude stále 
predstavovať vážny problém, ktorý PSK vyriešil v minulom roku. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e  správu 
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2010.  
Hlasovanie:       za: 35   proti: 0             zdržalo sa: 16 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 4 – Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. 
polrok 2009 a I. polrok 2010: Mgr. Tarasovová, vedúca Zastúpenia PSK 
v Bruseli uviedla, že za obdobie siedmich rokov si zastúpenie svojou činnosťou vybudovalo 
uznávané a stabilné postavenie medzi vyše 300 zastúpeniami miest, regiónov a asociácií 
v Bruseli. Významne k tomu prispieva kontinuita zastúpenia, aktívne zapájanie sa do 
aktuálnych diskusií a konzultácií, stabilná spolupráca v rámci partnerstiev a projektov, 
pravidelné stretnutia a účasť na európskych konferenciách a seminároch. Prehľad 
a hodnotenie jednotlivých aktivít sa nachádza v predloženej správe. Za sledované obdobie ako 
aj za predchádzajúce roky sa stále darilo presadzovaniu regionálnych priorít a záujmom. 
V nastolenom trende je potrebné pokračovať, aby sa vynaložené úsilie zúročilo. Ide  hlavne 
o programovacie obdobie po roku 2013, ktoré sa aktuálne preberá na európskej úrovni. 
Hovorí sa o európskom sociálnom fonde, cezhraničnej spolupráci, teritoriálnej spolupráci. Je 
potrebné, aby sa už existujúce programy využili a upravila a zlepšila ich implementácia 
s dôrazom na regionálne potreby, k tomu je momentálne priestor vytvorený. Je tiež potenciál, 
aby sa okrem európskych fondov využívali aj európske granty, ktorých význam bude narastať 
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práve po roku 2013 a pre rozvoj PSK bude znamenať hlavný zdroj príjmov na riešenie jeho 
potrieb.  
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 činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2009 a I. polrok 2010. 
Hlasovanie:       za: 51   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 5 – Návrh VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní 
príspevkov z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským 
zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom 
súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, 
súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/ 
/cirkevných školských zariadení: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru 
financií Úradu PSK, opätovne predkladá návrh VZN PSK č. 18/2010, ktorý bol 
prepracovaný oproti pôvodnému návrhu. V súlade s platnou legislatívou bol zverejnený na 
pripomienkové konanie 4. 10. 2010 s lehotou 10 dní na pripomienkové konanie ukončenou 
13. 10. 2010. V rámci pripomienkového konania bola zaslaná elektronickou formou 
a následne poštou pripomienka rozčlenená na sedem podoblastí od Rímskokatolíckej cirkvi, 
Biskupstva Spišské Podhradie, Školský úrad, podpísaná PaedDr. Draveckým, PhD. Tieto 
pripomienky boli komisionálne vyhodnotené v zložení uvedenom v materiáli „vyhodnotenie 
pripomienkového konania“, zaslanom poslancom PSK 3 dni pred zasadnutím zastupiteľstva. 
Z toho 2 pripomienky boli akceptované, 1 čiastočne a 4 neakceptované. Následne uviedla 
konkrétne zmeny v návrhu VZN PSK: 
- na str. 4, § 7 ods. 2  sa za „deti nad 15 rokov“ dopĺňa slovo „veku“; 
- na str. 4, § 7 ods.7 je nové znenie textu: “Celková výška dotácie poskytnutá zriaďovateľovi 
pre rozpočtový rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom, bude písomne oznámená 
žiadateľovi zo strany poskytovateľa najneskôr do 30 pracovných dní po nadobudnutí zákona 
o štátnom rozpočte“. Ďalší text platí.  
- na str. 4 § 7 je doplnený o ods. 9 v znení: „Výška dotácie pre žiadateľa sa mení každoročne. 
Výška dotácie schválená týmto všeobecne záväzným nariadením platí pre rok 2010.“   
- na str. 6 v ods. 7 je za slovom PSK bodka a vypúšťa sa text “na základe obojstranne 
podpísanej zmluvy o poskytnutí dotácie“.  
- na str. 7, § 9 ods. 2 sa zmluva mení už v každej forme, v každom ekvivalente textom „v 
písomnom oznámení“. 
Zároveň boli prepracované prílohy č. 1, 2, čím bola akceptovaná pripomienka čiastočne. 
V novej prílohe č.1 sú normatívy pre kategórie, ktorých zriaďovateľom je PSK, a to školské 
internáty, školské kluby detí, jazykové školy, školská jedáleň – hlavné a doplnkové jedlá 
a školy v prírode. Tieto isté normatívy na žiaka na rok v eurách sú prenesené do novej prílohy 
č. 2, teda tieto normatívy boli na základe požiadavky zrovnané. Tým, že došlo k vyrovnaniu 
normatívov, nebol postačujúci objem finančných prostriedkov rozpočtovaných pre rok 2010. 
Preto sa pristúpilo ešte k prehodnoteniu ďalších normatívov, konkrétne ide o centrá voľného 
času s pôvodným normatívom 116,40 € a školské strediská záujmovej činnosti s pôvodným 
normatívom 116,40 €. V oboch prípadoch sa táto čiastka mení na 104,60 €. Zároveň došlo 
k zmene pri centrách špeciálno-pedagogického poradenstva, kde sa normatív 97 € mení na 95 
€ tak, aby bol schválený rozpočet PSK postačujúci. Normatívy boli prerokované 
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v poslaneckom klube KDH-SDKÚ-DS a na rokovaní poslaneckých klubov dňa 18. 10. 2010. 
Tento návrh VZN vrátane normatívov bude platný pre rok 2010. Následne v decembri sa 
pristúpi k jeho prehodnoteniu, pretože normatívy uvedené v prílohách č.1,2 sa budú meniť 
každoročne. V prípade dnešného schválenia VZN, v decembri prebehne opätovné 
prerokovanie jeho dodatku. 
Diskusia:  
Poslanec Hurný je rád, že nakoniec došlo k zhode s vedením úradu a našlo sa riešenie pre 
školské zariadenia či už súkromné, cirkevné alebo v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, aby  
dostávali na činnosť rovnakú výšku finančných prostriedkov. Z pohľadu poslaneckého klubu 
KDH-SDKÚ-DS ide o malé víťazstvo a pevne verí, že aj v budúcnosti sa nájde spoločná reč 
a fungovanie PSK bude o diskusii a nie o valcovaní. Poslanec Tarcala poďakoval odboru 
financií za prípravu nového materiálu a predsedovi PSK za spoločné rokovanie poslaneckých 
klubov. Tým bola odstránená nedokonalosť legislatívy z hľadiska financovania škôl 
a školských zariadení. Verí, že NR SR pripraví v budúcnosti návrh, ktorý nebude 
diskriminovať jednotlivé školy a žiakov podľa zriaďovateľov a poslanci PSK budú môcť 
riešiť konkrétne veci a nie nedokonalosť legislatívy. Poslanec Hopta si osobne myslí, že 
v skutočnosti budú ochudobnené zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, aj keď sa na 
prvý pohľad zdá, že ide o spravodlivé riešenie. Nebudú si môcť prilepšiť ako súkromné 
a cirkevné zariadenia. Teraz keď všetci dostanú rovnaké peniaze, by bolo logické, aby aj 
súkromné a cirkevné zariadenia, v ktorých sa vyberajú finančné prostriedky resp. iné dotácie, 
už nemali žiadne iné dotácie. Poslanec Kahanec pripomenul, že spravodlivé by malo byť 
rovnoprávne financovanie, keď niekto zabezpečuje tú istú službu. Za tú by mal dostávať 
rovnaké ocenenie alebo odplatu, pričom do toho zasahuje aj určitá kvalita. Pokiaľ 
zastupiteľstvo chce rozlišovať subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a iné, nie je to 
správny spôsob. Je rád, že zastupiteľstvo konečne dospelo do štádia schopnosti schválenia  
návrhu VZN so zabezpečením rovnoprávneho financovania. O to išlo po celý čas 
poslaneckému klubu KDH-SDKÚ-DS, preto nepodporil z principiálneho dôvodu predložené 
VZN, pretože nebolo zabezpečené rovnoprávne financovanie. Predseda PSK Chudík si 
myslí, že neide o víťazstvo jedného poslaneckého klubu, ale o spoločnú situáciu. Taktiež 
poďakoval poslaneckým klubom za spoločné rokovanie. V marci došlo k určitému 
nepochopeniu, pretože zastupiteľstvo na 4. zasadnutí dňa 16. 3. 2010 schválilo pozmeňovací 
návrh poslanca Tarcalu, ktorým považovalo všetky druhy školských zariadení v PSK bez 
ohľadu na zriaďovateľa za rovnocenné a rovnoprávne normatívne financovanie za spravodlivé 
s tým, že najneskôr v októbri prerokuje zmenu VZN vzhľadom na príjmy PSK so schválením 
dodatku k VZN. V niektorých samosprávnych krajoch už majú napr. druhý dodatok. 
V dodatku pôjde už len o konkrétne čísla, ktoré budú vychádzať zo sumy 2 300 tis. €, ktoré 
má PSK na túto činnosť. Nikdy nebude úplná rovnosť. Je to podobná situácia a princíp ako vo 
vzťahu k SAD, keď PSK vlastne nemá právo kontrolovať tieto súkromné zariadenia, teda 
podobne ani súkromné a cirkevné školské zariadenia. To zákon neumožňuje. Súhlasí 
s poslancom Tarcalom, že je potrebné zmeniť legislatívu, lebo v tomto ponímaní je 
nedokonalá a sama rozlišuje deti v zariadeniach PSK a deti v neštátnych zariadeniach. 
Poslanec Hurný súhlasí skoro vo všetkom s predsedom PSK. Možno aj nedorozumenia boli 
spôsobené nedostatočnou spoločnou komunikáciou. Aj v budúcnosti pri riešení ďalších VZN 
a iných problémov je potrebné včas nájsť kompromisné riešenie. Poslanec Hopta zopakoval, 
že na prvý pohľad sa zdá, že ide o rovnosť, ak všetci budú dostávať rovnaké finančné 
prostriedky. Ale potom tí čo o ňu bojovali, by mali byť ústretoví k svojim žiakom a nevyberať 
ďalšie peniaze napr. v súkromných školách. Mala by im stačiť dotácia od PSK ako školám 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Rovnosť by mala byť aj v kvalite výučby a tam sú zatiaľ 
veľké medzery. Poslanec Oros vysvetlil poslancovi Hoptovi, že zariadeniam PSK sa treba 
postarať aj o investičné prostriedky, ale cirkevné a súkromné zariadenia tieto investičné 



9 
 

prostriedky ušetria v rozpočte PSK,  jednoducho si ich musia nájsť samé. To je ten podstatný 
rozdiel. Predseda PSK Chudík uviedol, že hlavný rozdiel je jasný a daný. Jedlo 
v zariadeniach PSK je na počet vydaných jedál (0,81€; 0,16€), ale tieto čiastky dáva PSK 
v neštátnych zariadeniach na počet žiakov školy. V tomto ponímaní sú zvýhodnené neštátne 
zariadenia, ale to je chyba legislatívy. Predstavil nové prílohy č. 1, 2 rozdané pred zasadnutím 
zastupiteľstva: školské internáty – 851,15 € normatív žiak/rok; školské kluby detí – 252,46 € 
normatív žiak/rok; jazykové školy – 62,99 € normatív žiak/rok; školská jedáleň – hlavné jedlo 
– 0,81 € normatív žiak/rok; školská jedáleň – doplnkové jedlo – 0,16 €; školy v prírode – 4,95 
€ normatív žiak/rok.  To isté sa nachádza aj v prílohe č. 2 v týchto šiestich bodoch, ostatné 
body predstavujú činnosti, ktoré sa v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
nevykonávajú. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení 
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve 
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov          s c h v a ľ u j e          
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja  č. 18/2010 o 
poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja  
jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom 
súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných 
jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení. 
Hlasovanie:       za: 54   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov PSK. 
 
Predseda PSK Chudík pripomenul poslancom PSK, že na 9. zasadnutí Zastupiteľstva PSK 
by mal byť prerokovaný návrh VZN PSK o dani z motorových vozidiel, ktorú má PSK 
najnižšiu  zo všetkých samosprávnych krajov SR. Predpokladá, že všetky samosprávne kraje 
budú dvíhať daň z motorových vozidiel. O princípe a systéme už začali včera rokovať 
predsedovia poslaneckých klubov. Tiež by sa rád vrátil aj k návrhu VZN o sociálnych 
zariadeniach vypracovanom ešte v roku 2008, ktoré zastupiteľstvo na minulom zasadnutí 
neschválilo. 
 
 

K bodu 6 – Aktualizácia podmienok vykonávania prímestskej 
autobusovej dopravy pre rok 2011: Ing. Dzurjuv, vedúci odboru dopravy 
Úradu PSK uviedol, že v I. polroku 2010 došlo k poklesu počtu prepravených osôb oproti I. 
polroku 2009 o 503 000, čo má za následok pokles tržieb  vo výške 460 000 € (príloha č. 1). 
Podľa vyhodnotenia výkonových a nákladových ukazovateľov za I. polrok 2010 podľa 
výkazov dopravcov (príloha č. 2), kde sú uvedené skutočné hodnoty jednotlivých 
ukazovateľov, došlo k prekročeniu kilometrov o 92 000 a nákladov o 281 000 €. Možno teda 
konštatovať, že zmluva podpísaná PSK s dopravcami PSK je dobre nastavená a ekonomicky 
oprávnené náklady pevne dohodnuté v zmluve o výkonoch vo verejnom záujme (okrem tržieb 
a odpisov) predstavujú pre PSK za I. polrok 2010 úsporu vo výške 269 634 €, čo potvrdzuje 
skutočnosť pri rozdiele dotácie podľa výkazov dopravcov a dotácie podľa zmluvných 
podmienok. Pre rok 2011 odbor dopravy PSK navrhuje optimalizáciu výkonov o 4% (príloha 
č. 3), čím by došlo k zníženiu dopravných výkonov o 1 176 000 km. Pri tejto optimalizácii 
nepôjde o zníženie dopravných výkonov v koncových obciach, zrušenie nočných spojov, ale 
PSK chce optimalizovať spoje v najťažších dopravných uzloch a obmedziť prevádzku spojov 
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počas školských prázdnin. Jej súčasťou je aj zníženie prístavných kilometrov, ktoré so sebou 
neviažu aj zníženie výnosov. V súčasnej dobe prebiehajú pracovné porady s jednotlivými 
dopravcami PSK a starostami obcí, aby sa predišlo nezrovnalostiam a zbytočným problémom. 
Optimalizáciu chce odbor dopravy pripraviť do 11. 12. 2010, teda v termíne, kedy 
ministerstvo dopravy určuje celoslovenskú zmenu cestovných poriadkov v autobusovej 
a železničnej doprave. 
Diskusia:  
Poslanec Hopta pripomenul, že predložená správa uvádza optimalizáciu výkonov hlavne 
v dopravných uzloch Prešov – Košice, Humenné – Prešov, Poprad – Prešov s tým, že nepôjde 
o zníženie dopravných výkonov v koncových obciach alebo rušenie nočných spojov. 
Upozornil na to, že aj napriek týmto konštatovaniam sa vyskytujú obce, v ktorých najmä 
v sobotu a nedeľu majú ľudia problém dostať sa do práce, resp. navštíviť svojich príbuzných 
v nemocnici. Z tohto dôvodu predložil návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK ukladá 
dopravcom PSK zabezpečujúcim prímestskú autobusovú dopravu pripraviť cestovné poriadky 
pre rok 2011 tak, aby každá obec v kraji mala zabezpečenú autobusovú dopravu do okresného 
mesta minimálne raz denne počas celého týždňa.  Zodpovedný: odbor dopravy Úradu PSK. 
Tým nechce povedať, že sa má doprava znížiť na 1x týždenne, ale aby bola vykrytá hlavne 
v tých koncových obciach a menších obciach, kde nie sú soboty a nedele vykryté žiadnym 
spojom. Poslanec Tarcala uviedol, že pred samotným podpisom zmluvy medzi PSK ako 
objednávateľom a SAD ako vykonávateľmi dopravy vo verejnom záujme, bol PSK 
s dopravcami navzájom v stave, keď SAD preukazovali straty a PSK ich uhradzoval 
a spochybňoval ich výšku. PSK potom navrhol pevné pravidlá s jasným stanovením nákladov 
a tie sú v rámci zmluvy aj v prílohe tohto materiálu, teda spôsob akým sa kalkuluje náklad na 
jeden kilometer v rámci tvorby nákladov a preplácania výkonov vo verejnom záujme. 
Pravidlá boli zavedené podpisom zmluvy od roku 2008, ale PSK nečakal a nemohol 
predvídať celosvetovú hospodársku krízu a recesiu s vysokou mierou nezamestnanosti. 
V tabuľke v grafickej prílohe možno vidieť klesajúce počty cestujúcich s následne klesajúcimi 
tržbami. Keďže náklady mínus tržby sa rovnajú dotácii poskytovanej PSK, dotácia od roku 
2008 rastie a PSK ako objednávateľ môže na tento stav reagovať rôznymi spôsobmi. Objem 
dopravy vo verejnom záujme môže zachovať v nezmenenej podobe napriek tomu, že 
vzhľadom na rast nezamestnanosti je omnoho menej cestujúcich, ale verejný a politický 
záujem prejavený Zastupiteľstvom PSK je ponechať rozsah dopravy v nezmenenej podobe. 
Tomu ale treba prispôsobiť náklady a dotácie PSK. Alebo sa rozhodne, že nie je dostatok 
zdrojov ani v rozpočte PSK a jeho verejný záujem sa zníži na mieru minimálnej dopravnej 
obslužnosti, aby sa ušetrili náklady spojené s poskytovaním dopravy vo verejnom záujme. 
Zastupiteľstvo musí určiť rozsah minimálnej dopravy alebo minimálneho verejného záujmu, 
teda do akej miery bude financovať spoje, aj keď premávajú s minimálnym počtom 
cestujúcich. Malo by to byť rozhodnutie zastupiteľstva a PSK, ale je potrebné si uvedomiť, že 
PSK je spolu so SAD na jednej lodi. PSK môže neustálym znižovaním podľa zmluvy 
znižovať rozsah dopravy o 5%, ale po určitom čase za určité obdobie vznikne stav, kedy to už 
nebude verejná doprava, len minimum poskytovanej dopravy. Aj SAD si musia uvedomiť, že 
sa musia prispôsobovať trhu a momentálnym podmienkam, lebo ani rozpočet PSK nie je 
bezodný a úhrada straty má svoje hranice. Prvýkrát sa pristupuje k znižovaniu objemu 
výkonov znižovaním počtu kilometrov zatiaľ s návrhom 4% tak, aby dopravná obslužnosť 
nebola zásadným spôsobom zmenená. Už to prinesie určitú úsporu, ale je potrebné aj so 
strany SAD reagovať rôznymi návrhmi, aby sa aj tržby, ktoré PSK znižujú poskytovanú 
dotáciu, zvyšovali a nenútilo to PSK prehodnocovať objem dopravy objednávanú vo 
verejnom záujme. Spoločným záujmom PSK a dopravcov je cestovanie čo najväčšieho počtu 
ľudí verejnou dopravou, tým pádom sa PSK zabezpečí určitým spôsobom stabilizácia výšky 
poskytovanej dotácie a SAD ich podnikateľský zámer. Ak nebude vzájomná spolupráca, 
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potom sa názory budú rozchádzať, čo môže ohroziť verejnú dopravu v PSK. Predseda PSK 
Chudík súhlasí vo všetkom s poslancom Tarcalom. Poslanec Kahanec si myslí, že záver 
prezentovaný poslancom Tarcalom by mal platiť, teda je potrebné, aby PSK udržal čo 
najväčší záujem obyvateľstva o používanie verejnej dopravy, lebo v opačnom prípade by bola 
z hľadiska prevádzkovania neúnosná a neekonomická. Na vzniknutý stav však musí reagovať 
aj dopravca. Pri ekonomickej recesii sa znižujú počty cestujúcich a tržby, ale nemôže to byť 
automatické, že na základe zníženia tržieb bude PSK vyplácať naďalej dotácie podľa zmluvy. 
Aj v dôvodovej správe predkladateľ uvádza, že pri stratách vo verejnom záujme sú tržby 
pohyblivou položkou a hlavným ukazovateľom ovplyvňujúcim dotáciu na vykrytie tejto straty 
vo verejnom záujme. Na druhej strane sú výkonové a nákladové položky, to znamená 
ekonomicky oprávnené náklady, už pevne stanovené v zmluve o výkonoch. Práve 
adekvátnosť ekonomicky oprávnených položiek nemohol skontrolovať ÚHK PSK a toto je 
zásadná vec. Pri znižovaní výkonov sa znižujú tržby, ale aj zo strany dopravcov musia byť 
prijaté určité opatrenia na zabezpečenie zefektívnenia činnosti nielen zrušením spojov, lebo 
možností je viac. Predkladateľ v materiáli konštatuje, že zmluva podpísaná PSK s dopravcami 
je nastavená dobre a ekonomicky oprávnené náklady pevne dohodnuté v zmluve o výkonoch 
vo verejnom záujme predstavujú pre PSK za I. polrok 2010 úsporu vo výške 269 634 €, čo 
potvrdzuje aj skutočnosť pri rozdiele dotácie podľa výkazov dopravcov a dotácie podľa 
zmluvných podmienok. V prvej časti je vyhodnotenie podľa zmluvných podmienok a v druhej 
časti podľa výkazov dopravcov. Chcel vedieť, či rozdiel v sume 269 634 € znášajú 
dopravcovia s tým, že zabezpečujú výkony a vlastne danú sumu venujú PSK. Z hľadiska 
vzťahu sa mu to zdá neekonomické, lebo PSK im dá v tomto roku 15 124 tis. € (450 mil. Sk). 
Pokiaľ táto výška dotácie nie je úplne jasne podložená, potom náklady podľa výkazov 
dopravcov sú len nejakou ponukou, že dopravcovia sú na tom ešte horšie ako pred 
uzatvorením zmluvy, čo sa mu nevidí z hľadiska preukazovania výkonov vo verejnom záujme 
teda skutočných ekonomických nákladov, ktoré je nemožné kontrolovať. Poslanec Tarcala 
poznamenal, že pri podrobnom preštudovaní predloženého materiálu vrátane jeho grafických 
príloh a vývoja, ktorý je odrazom ekonomiky a sociálnoekonomickej situácie v regióne, je 
potrebné si uvedomiť, že konkurenciou PSK je individuálna automobilová doprava. PSK musí 
prispôsobiť konkurencieschopnosť verejnej autobusovej dopravy s individuálnou 
automobilovou dopravou, lebo ak to nedokáže, nebude mať perspektívu a budúcnosť. Preto 
navrhol, aby sa odbor dopravy so SAD zaoberali treťou časťou materiálu, ktorá hovorí o tom, 
že pre rok 2011 sa navrhuje optimalizácia výkonov o 4%. PSK chce znížiť dopravné výkony 
o 1 176 000 km, čím by malo dôjsť k zníženiu prepravovaných osôb o 2 322 000 osôb, to sa 
mu zdá neprimerane vysoké číslo, keďže optimalizácia bude znamenať len určité zrušenie 
nerentabilných spojov. Ideálne by bolo, keby PSK dokázal znížiť výkony bez zníženia počtu 
prepravovaných osôb a osobne by túto ambíciu určite mal pri rokovaní so SAD pre rok 2011 
s prijatím nových modulov a motivácie pre cestujúcich, aby bol PSK konkurencieschopný. 
Poslanec Kahanec dodal, že PSK môže naďalej v budúcnosti fungovať v rámci verejnej 
dopravy a vykrývania výkonov vo verejnom záujme len v prípade, ak bude 
konkurencieschopný. Pokiaľ to bude naďalej automatickým preplácaním zvýšených výdavkov 
pri poklese tržieb, tak sa nepohne z miesta a naopak sa doprava stane neúnosnou. To by malo 
byť základnou úlohou rokovania odboru dopravy so SAD. Poslanec Hopta predniesol výzvu 
dopravcom, ktorý dostávajú dotáciu od PSK v súvislosti s blížiacimi sa komunálnymi 
voľbami. Určite budú využívať svoje autobusy na prezentáciu jednotlivých kandidátov. 
Požiadal SAD, aby v prípade poskytovania týchto služieb deklarovali verejne túto možnosť 
rovnako pre všetkých kandidátov a nielen pre určitých ľudí. Poslanec Vokál sa iniciatívne 
zúčastňoval rokovaní pri príprave súčasnej platnej zmluvy medzi PSK a SAD. Bol to určitý 
krok vpred, ale asi je potrebné znova rokovať a upraviť množstvo zmien. Možno problém 
spôsobuje rozdielne chápanie zmluvy, teda čo má PSK právo kontrolovať u dopravcov. 
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Finančné prostriedky boli investované práve na zistenie využitia jednotlivých spojov. Súhlasí 
s poslancom Tarcalom, že je potrebné hľadať efektívnejšie formy. Uviedol príklad z návštevy 
Švédska, kde  je verejná doprava využívaná nielen strednou vrstvou obyvateľstva, ale naplno 
ju využívajú všetky skupiny obyvateľstva. Aj SAD musia pochopiť tento proces, lebo onedlho 
nebudú mať koho prepravovať. Poslanec Kahanec predložil návrh na uznesenie v znení: 
Zastupiteľstvo PSK ukladá riaditeľovi Úradu PSK, aby zabezpečil prehodnotenie Zmluvy 
o výkonoch vo verejnom záujme medzi PSK a SAD Prešov zo dňa 26. 3. 2009 a jej 
prepracovanie tak, aby bola možná kontrola plnenia všetkých zmluvných dojednaní ako aj 
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov, aby 
boli preukázané a odôvodnené náklady PSK na vykrývanie straty dopravcu pri zabezpečovaní 
dopravných výkonov vo verejnom záujme. Termín: 12/2010. Podľa slov predsedu PSK 
Chudíka výstižne vystihli celú situáciu poslanci Tarcala a Vokál možno aj preto, že sa 
zúčastnili rokovaní súvisiacich s tvorbou zmluvy. Ten kto pri tom nebol, nemôže chápať celý 
systém. Úlohou PSK je v prvom rade sledovať, aký počet cestujúcich je prepravený na 
základe kilometrov, lebo počet cestujúcich klesol o 17% medziročne. To predstavuje 
v podstate doplatok, ktorý rieši PSK. Cca 400 mil. by bolo postačovalo, keby bola preprava 
v takom istom ponímaní ako v roku 2008 - 2009. V podstate je to sledované cez EMTest. 
Krátenie bude znamenať, že 2% pôjde z liniek a 2% asi z prepravných kilometrov. V súčasnej 
dobe spravia asi 5% prepravných kilometrov (pristavenie autobusov, oprava autobusov, 
čerpanie nafty), čiže vo vzťahu k prevádzke autobusov musia prejsť nejaké kilometre naviac. 
To možno skrátiť na 3% a cca 2% zobrať zo spojov. V budúcom roku o taký čas bude mať 
PSK celú analýzu za rok 2010 a v podstate aj za rok 2011 s počtom obyvateľov 
prepravovaných v jednotlivých spojoch a celkovou vyťaženosťou autobusov. V tomto 
ponímaní je potrebné túto zmluvu dopracovávať. Ak autobusy prepravujú málo osôb, vznikne 
potreba malých autobusov, aby sa veľké nepreplácali a môže sa prejsť aj na iný počet 
kilometrov a malé autobusy. Od roku 2002 sa stále hľadajú adekvátne spôsoby riešenia. Ide 
o zložitý proces a PSK je so SAD spoluzodpovedný za prepravu vo verejnom záujme. 
Upozornil poslanca Kahanca, že ak bude schválený jeho návrh na uznesenie, PSK bude 
musieť zrušiť platnú zmluvu so SAD, čo by znamenalo ohrozenie prepravy vo verejnom 
záujme. Osobne sa nechce pliesť do činnosti ÚHK PSK, ale v správe mu v prvom rade chýba 
kontrola počtu ubehnutých kilometrov a tržby. Ide o súkromné firmy, preto bola zmluva 
pripravená takýmto spôsobom. PSK nezaujíma v akej cene nakúpia napr. pneumatiky, alebo 
prevedú generálne opravy autobusov. Na začiatku roka 2009 bola v SAD správa finančnej 
kontroly, ktorá odišla bez nálezu. SAD boli sprivatizované a chyba je v nedokonalej 
legislatíve. Zákon bol prijatý ešte v roku 1996, keď SAD boli štátnymi podnikmi a vtedy to 
malo logiku. Dnes je potrebná zmena legislatívy. Poslanec Václav je súkromný lekár. Na 
základe zmluvy s poisťovňou má objednaný určitý počet výkonov, ktoré mu za mesiac 
zaplatí. Kým robí v týchto intenciách je všetko v poriadku, ak žiada navýšenie, musí podrobne 
každý jeden úkon zdôvodniť. Až potom mu poisťovňa schváli alebo neschváli navýšenie. Aj 
keď je súkromný subjekt, poisťovňa chce presne vedieť, na čom zmluvné navýšenia urobil. Je 
to podobné aj u SAD. Ak pýtajú finančné prostriedky naviac, PSK musí vedieť, kde a ako ich 
použijú. Predseda PSK Chudík mu pripomenul, že aj on hlasoval za zmluvu s dopravcami 
v minulom volebnom období. Je potrebné preštudovať celú zmluvu a ak k nej majú niektorí 
poslanci výhrady, nech rokujú s dopravcami. PSK nikdy nezistí spôsob ekonomického nákupu 
u dopravcov, preto išiel na počet kilometrov a cenu za kilometer s pevnou a pohyblivou 
časťou. Finančné prostriedky v sume 7,1 mil. Sk sú na základe zistení hlavného kontrolóra 
preto, lebo tri SAD nežiadali dodatkom navýšenie tejto pohyblivej časti. Ak by požiadali, tak 
im to musí zrejme PSK uznať. PSK musí kontrolovať počet kilometrov, počet cestujúcich 
a tržby, nič viac. Nevie prekontrolovať hospodárenie SAD. Napr. nemožno skontrolovať ich 
nákup pneumatík, je to ich oprávnený náklad v súlade so zákonom. PSK tieto oprávnené 
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náklady dohodol na pevnú cenu. Nevie, prečo by sa to malo celé zrušiť, keď preprava ožila, aj 
autobusy sú nové. Poslanec Oros súhlasí s predsedom PSK, ale SAD porušujú platnú 
zmluvu, čiže dávajú priestor a podnet PSK na prepracovanie a vylepšenie zmluvy. Predseda 
PSK Chudík sa pýta, ako porušujú zmluvu. Ak na základe správy hlavného kontrolóra tak 
áno, ale PSK je viazaný zmluvou a jej porušenie so strany SAD môže posúdiť len súd. Súhlasí 
s tvrdením poslanca Tarcalu, že PSK je so SAD spoluzodpovedný za prepravu vo verejnom 
záujme a zaujíma ho len počet kilometrov, počet cestujúcich a tržby. Zmluva na desať rokov 
určuje pevnú časť, ale snáď o desať rokov môže byť aj vyššia. Poslanec Kahanec chce iba 
jedinú zásadnú vec. Okrem počtu kilometrov, počtu cestujúcich a tržieb aj to, aby verejné 
výdavky vydané PSK boli kontrolovateľné. To vyplýva zo zákona a všetky inštitúcie, ktoré 
majú verejné výdavky ich musia mať kontrolovateľné. Nikto nechce rozbíjať zmluvu, len ju 
prepracovať takým spôsobom, aby sa dali kontrolovať výdavky týkajúce sa výkonov vo 
verejnom záujme. Predseda PSK Chudík dodal, že verejné peniaze sú kontrolovateľné cez 
počet kilometrov, tržby a počet cestujúcich. 
Doplňovací návrh poslanca Hoptu: 
Zastupiteľstvo PSK žiada dopravcov PSK zabezpečujúcich prímestskú autobusovú dopravu 
pripraviť cestovné poriadky pre rok 2011 tak, aby každá obec v kraji mala zabezpečenú 
autobusovú dopravu do okresného mesta minimálne raz denne počas celého týždňa.  
Zodpovedný: odbor dopravy Úradu PSK. Termín: 30. 11. 2010. 
Hlasovanie:       za: 27   proti: 1             zdržalo sa: 20 
Doplňovací návrh bol schválený. 
 
Doplňovací návrh poslanca Kahanca: 
Zastupiteľstvo PSK žiada riaditeľa Úradu PSK, aby zabezpečil prehodnotenie Zmluvy 
o výkonoch vo verejnom záujme medzi PSK a SAD Prešov zo dňa 26. 3. 2009 a jej 
prepracovanie tak, aby bola možná kontrola plnenia všetkých zmluvných dojednaní ako aj 
hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynaložených finančných prostriedkov, 
aby boli preukázané a odôvodnené náklady PSK na vykrývanie straty dopravcu pri 
zabezpečovaní dopravných výkonov vo verejnom záujme. Termín: december 2010. 
Hlasovanie:       za: 19   proti: 7             zdržalo sa: 21 
Doplňovací návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
A/  b e r i e   n a   v e d o m i e 
      aktualizáciu podmienok vykonávania prímestskej autobusovej dopravy pre rok 2011 
B/  ž i a d a   
     dopravcov  PSK  zabezpečujúcich prímestskú autobusovú dopravu pripraviť  
     cestovné   poriadky   pre   rok   2011   tak,   aby   každá   obec  v  kraji   mala  
     zabezpečenú autobusovú dopravu do okresného  mesta minimálne raz denne 
     počas celého týždňa. 
     Z: odbor dopravy Úradu PSK                          T:  30. 11. 2010 
Hlasovanie:       za: 31   proti: 0             zdržalo sa: 16 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 7A – Návrh rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013: Ing. 
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, predkladá návrh rozpočtu PSK na 
roky 2011 – 2013 s tým, že po schválení bude záväzný rozpočet pre rok 2011, pre dva 
nasledujúce roky má iba informatívny charakter. Bol spracovaný v súlade s platnou 
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legislatívou a zverejnený 4. 10. 2010 v rámci pripomienkového konania. Pripomienky do 
ukončenia lehoty neboli doručené žiadne. Predstavila príjmovú časť rozpočtu v prílohe č. 1 
s uvedením skutočnosti roku 2009, schváleného rozpočtu 2010, návrhu rozpočtu na rok 2011 
a následne návrhu rozpočtu na roky 2012 – 2013. Návrh rozpočtu bol vytvorený v súlade 
s východiskami Ministerstva financií SR, ktoré poukazujú na predpokladaný vývoj dane 
z príjmov fyzických osôb. Vzhľadom na skutočnosť, že k 30. 6. 2010 bol tento výhľad 
prehodnotený a následne PSK pristúpil k úprave rozpočtu dane z príjmov fyzických osôb 
mínus 8 mil. €,  sa navrhuje ísť primerane s výhľadom ministerstva v uvedenej dani pre rok 
2010, to znamená so zaokrúhlením na 60 mil. €. Pri dani z motorových vozidiel sa navrhuje 
12 500 tis. €, pričom berúc do úvahy skutočnosť za rok 2009, by vedel PSK zhruba dosiahnuť 
12 300 tis. €. Zároveň sa predpokladá s minimálnou úpravou jednotlivých sadzieb pre 
nasledujúce obdobia. Daňové príjmy pre rok 2011 korešpondujú so schváleným rozpočtom 
roku 2010. Pozostávajú z príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku, administratívnych 
a iných poplatkov, úrokov z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, 
vkladov, úrokov zo zahraničných úverov a iných nedaňových príjmov. Tieto položky v rámci 
ekonomickej klasifikácie predstavujú bežné príjmy. Položka 230 – Kapitálové príjmy 
predstavuje krytie kapitálových výdavkov. Keďže skutočnosť dosiahnutá za rok 2009 s 
príjmami z predaja majetku bola v objeme 902 tis. €, schválený rozpočet pre rok 2010 bol 670 
tis. €, k dnešnému dňu je plnenie tohto rozpočtu iba 16,83 %, preto sa navrhuje objem 400 tis. 
€, čo zároveň aj obmedzuje určité kapitálové výdavky v priebehu roka 2011. V rámci grantov 
a transferov PSK rozpočtuje tuzemské bežné granty a transfery v objeme 60 654 tis. €, ide 
o predpokladaný objem predložený Ministerstvom financií SR na prenesené kompetencie 
v oblasti vzdelávania. V prílohe č. 5  - bežné výdavky je rozčlenený rozpočet pre Úrad PSK, 
všeobecnú pracovnú oblasť, ktorá obsahuje výdavky na europrojekty, ale v danej oblasti sú 
zahrnuté aj výdavky na SO/RO a iné financovanie zamestnancov pôsobiacich pod 
jednotlivými projektmi. V oblasti dopravy sú rozpočtované výdavky na SÚC PSK a služby vo 
verejnom záujme, pri ktorých sa išlo na úroveň schváleného rozpočtu pre rok 2010 
s predpokladaným navýšením vyrovnania za rok 2009 v objeme 451 tis. €. V oblasti 
zdravotníctva sú predpokladané úplne minimálne výdavky, ktoré by slúžili na prípadnú 
úhradu vyskytnutých záväzkov za zrušené nemocnice vo Svidníku a v Humennom. V oblasti 
kultúry je rozpočet mierne upravený a týka sa hlavne prenájmu obrazov A. Warhola v múzeu 
v Medzilaborciach. Oblasť vzdelávania je rozčlenená na prenesené kompetencie, ktoré 
korešpondujú s bežným transferom v časti príjmovej, originálne kompetencie a neštátne 
subjekty. Sociálne zabezpečenie predstavuje rozpočtové organizácie v pôsobnosti PSK 
a právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálne služby. Rozpočet je zostavený ako 
vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako prebytkový a v objeme 200 tis. € kryje rozpočet 
kapitálových výdavkov. Kapitálové výdavky sú zostavené na úrovni kapitálových príjmov, 
a to v časti výdavkovej pre všeobecnú pracovnú oblasť (europrojekty) a oblasť kultúry 
v objeme 200 tis. €, ktoré sú rozložené pre roky 2012 – 2014. Ide celkove o 1 200 tis. €, ktoré 
predstavujú zamýšľanú kúpu umeleckých obrazov A. Warhola s rozložením týchto splátok do 
troch rozpočtových rokov. Celková hodnota diel umiestnených v múzeu PSK je 2 317 tis. €, 
tento rozdiel do objemu 1 200 tis. € bude predstavovať nasledujúci nájomný vzťah a platba za 
nájomné rozpočtované v rámci bežných výdavkov. Rozpočet je zostavený na úrovni 
schváleného rozpočtu pre rok 2010 s tým, že v prípade priaznivého plnenia dane z príjmov 
fyzických osôb sa bude následne upravovať v priebehu roka 2011. Preto kvázi nezohľadňuje 
mieru valorizácie, ani mieru inflácie, ale v prípade vrátenia 8 mil. € organizáciám, ktorým  bol 
krátený rozpočet o 10% späť, by sa vedel PSK pomaly dostať z finančnej krízy. Pri 
kapitálových výdavkoch je miera rozvoja regiónu v plnej miere orientovaná na čerpanie 
eurofondov a ich implementáciu v priebehu roka 2011 a ďalších rokov. Materiál prerokovala 
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komisia finančná, bol zverejnený na pripomienkové konanie a zároveň predložený na 
spracovanie a predloženie odborného stanoviska hlavnému kontrolórovi PSK. 
 

 
K bodu 7B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu 
rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013: Ing. Majda, hlavný kontrolór PSK, 
predkladá odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na základe ustanovenia § 19e ods. 1 písm. c) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v znení neskorších predpisov. Je 
vypracované na základe návrhu rozpočtu PSK, analýz záverečných účtov PSK a prognóz 
makroekonomických ukazovateľov Inštitútu finančnej politiky a vlastných analýz. Vychádza 
z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 – 2015. Štruktúra 
stanoviska je rozdelená do troch častí. Prvá kapitola Zákonnosti predloženého návrhu 
rozpočtu informuje o použitých právnych normách a ich súlade so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, internými predpismi a dodržiavaní informačnej povinnosti so strany 
PSK. Druhá kapitola Tvorba návrhu rozpočtu a jeho vyrovnanosti, štruktúra bežných 
a kapitálových výdavkov uvádza, že rozpočet je zostavený ako vyrovnaný s tým, že bežný 
rozpočet je prebytkový a vykrýva schodok kapitálového rozpočtu, príjmy 138 454 tis. €, 
výdavky 138 454 tis. €. Bežné príjmy sú 138 054 tis. €, výdavky 137 854 tis. €, čiže je 
prebytok 200 tis. €. Kapitálový rozpočet predstavujú kapitálové príjmy 400 tis. € a kapitálové 
výdavky 600 tis. €, to znamená schodok 200 tis. €. V tretej kapitole Záver hlavný kontrolór 
konštatuje, že návrh rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013 je zostavený v súlade s § 9 a § 10 
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení 
neskorších predpisov a Zásadami tvorby rozpočtu PSK. Na základe uvedených skutočností 
odporúča Zastupiteľstvu PSK predložený návrh rozpočtu PSK na rok 2011 schváliť a návrh 
rozpočtu na roky 2012 – 2013 zobrať na vedomie.  
 
Diskusia k bodom 7A, 7B: 
Predseda komisie finančnej poslanec P. Molčan uviedol, že návrh rozpočtu PSK pre rok 
2011 je záväzný a pre roky 2012 – 2013 informatívny. Z analýz a porovnania návrhov 
bežných a kapitálových rozpočtov je vidieť, že okrem kapitoly školstva sa pre ostatné 
kapitoly ráta s vyššími rozpočtami, ako je očakávaná skutočnosť roku 2010. Nižší bežný 
rozpočet kapitoly školstva hlavne v bežných výdavkoch je spôsobený objektívnym 
ukazovateľom, a to znížením počtu študentov zhruba o 1669, čo bude mať vplyv na 
financovanie prenesených kompetencií regionálneho školstva. V oblasti financovania 
originálnych kompetencií regionálneho školstva pre financovanie súkromných a cirkevných 
školských zariadení sa ráta o 168 tis. € viac ako v roku 2010. Navrhnuté kapitálové výdaje 
v roku 2011 vo výške 600 tis. € (18 mil. Sk) pre rozvoj kraja určite nie sú postačujúce. Je 
presvedčený, že sa budú postupne zvyšovať za predpokladu splnenia aktuálnych prognóz 
Ministerstva financií SR o výbere daní z príjmov fyzických osôb, kde sa očakáva 23%-né 
navýšenie a úspešnosť projektových žiadostí PSK a čerpania eurofondov. V rozpočte PSK sa 
uvažuje ani nie s 1% navýšenia dane z príjmov fyzických osôb. Po prepočítaní pri splnení 
daných prognóz by tak išlo o 12,6 mil. € (367 mil. Sk). Ideálne by bolo ich premietnutie do 
kapitálových výdajov pre rozvoj kraja. Prognóza je jedna vec, ale skutočnosť iná, teda hlavne 
prvé mesiace roku 2011 budú ťažké, preto PSK musí byť opatrnejší a musí korigovať 
v priebehu jednotlivých mesiacov roka 2011 tento rozpočet. Komisia finančná svojím 
uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK návrh rozpočtu schváliť. Podľa slov poslanca 
Tarcalu  je potrebné si uvedomiť, v akom stave ekonomiky sa nachádza PSK a celkove SR 
s poklesom výkonnosti a stagnujúcou zamestnanosťou. PSK v minulých rokoch zásadne 
nezmenil štruktúru organizácií vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. V budúcom roku možno 
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očakávať zmeny, ktoré môžu výrazne ovplyvniť rozpočet PSK, ako očakávané zmeny 
legislatívy v oblasti vzdelávania a v sociálnej oblasti, pokračujúci pokles žiakov stredných 
škôl a avízovaný pokles cestujúcich v prímestskej autobusovej doprave. Podľa jeho názoru 
v roku 2011 hrozí aj to, že krátenie rozpočtu PSK v roku 2010 sa odrazí v nie celkom 
efektívnom hospodárení podriadených organizácií, čo sa prejaví ich problémom v roku 2011. 
PSK v rozpočte nevytvára na to priestor a ani ho z hľadiska príjmov nemá. Už o dva roky 
bude potrebné pripraviť rozpočet na prvú splátku úveru EIB a rozpočet PSK nevytvára zatiaľ 
priestor na splácanie tohto úveru. V roku 2011 je potrebné dôkladnejšie sa pozrieť na oblasť 
príjmov z hľadiska možnosti ich zvyšovania a na oblasť výdavkov z hľadiska ich šetrenia 
resp.  ich reštrukturalizácie. V prvom rade je potrebné prehodnotiť daň z príjmu motorových 
vozidiel a návrh tohto VZN bude predmetom rokovania budúceho zasadnutia. Veľkú možnosť 
získania príjmov vidí z hľadiska kapitoly podnikania na vlastnom majetku, kde príspevkové 
organizácie PSK nie celkom hospodárne využívajú získané zdroje zo spravovania tohto 
majetku a tie zdroje neslúžia na obnovu majetku, ale skôr na bežné výdavky. Je potrebné 
prehodnotiť oblasť školstva s klesajúcim počtom žiakov takmer o 1700. PSK vlastne znižuje 
výdavky plošne pre všetky organizácie, čo ďalej zhorší ich efektívnosť a ekonomiku 
hospodárenia. Pokles počtu žiakov sa musí prejaviť aj v organizačnej zmene škôl a školských 
zariadení. V oblasti kultúry je potrebné vykonať organizačné zmeny, ktoré prinesú viac 
financií pre konkrétne kultúrne aktivity a odstránia zbytočné administratívne náklady. 
V oblasti sociálnej sa musí rátať s dopadmi zákona o sociálnych službách, že sa stavajú nové 
DSS, ktoré nie sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, čo zvýši náklady na túto oblasť, Keďže 
je málo príjmov a výdavkov naďalej veľa, musia sa prehodnotiť niektoré kapitoly napr. 
Zastúpenie PSK v Bruseli, výhodnosť externej formy strážnej a upratovacej služby, účasť 
PSK v rôznych organizáciách a záujmových združeniach. V závere poďakoval Ing. Holíkovej, 
PhD. a celému odboru financií za spracovanie predloženého návrhu, ktorý bol zostavený 
v daných podmienkach a za súčasného stavu príjmov, zmluvných vzťahov a bez 
transformácie, ktorú PSK tohto roku neurobil. Následne predložil návrh na uznesenie 
s odporúčaniami, ktoré je nutné uskutočniť, aby rozpočet pre rok 2012 reagoval intenzívnejšie 
na zmeny podmienok hospodárenia v súčasných podmienkach v nasledovnom znení: 
Zastupiteľstvo PSK odporúča riaditeľovi Úradu PSK: 1/ prehodnotiť oblasť príjmov rozpočtu 
PSK z dane z motorových vozidiel vo väzbe na schválené výšky sadzieb a úľav a návrh na 
zmenu rozpočtu predložiť na zasadnutie Zastupiteľstva PSK v termíne do 28. 2. 2011; 2/ 
prehodnotiť oblasť príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku z hľadiska jeho 
efektívnejšieho využívania a návrh zmien predložiť v termíne do 30. 6. 2011; 3/ pripraviť 
návrh racionalizačných zmien v sieti škôl PSK z dôvodu medziročného poklesu žiakov 
s účinnosťou od 1. 9. 2012; 4/ spracovať informatívnu správu o dopadoch zmien legislatívy 
v sociálnej oblasti a v oblasti školstva v podmienkach PSK v termíne do 28. 2. 2011; 5/ 
prehodnotiť Zastúpenie PSK v Bruseli a predložiť návrh na riešenie Zastúpenia PSK od 1. 1. 
2011 na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK; 6/ predložiť na najbližšie zasadnutie 
zastupiteľstva prehľad o účasti PSK v organizáciách a záujmových združeniach; 7/ pripraviť 
návrh racionalizačných opatrení v oblasti kultúry v termíne do 30. 6. 2011. Zastupiteľstvo 
ukladá hlavnému kontrolórovi PSK: 1/ preveriť hospodárnosť a efektívnosť užívania 
a spravovania majetku PSK v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za roky 2008 – 
2010 a správu predložiť na rokovanie zastupiteľstva do 30. 6. 2011; 2/ preveriť možnosť 
prechodu organizácií v oblasti školstva na rozpočtové organizácie s vyčíslením dopadov na 
rozpočet PSK v termíne do 31. 3. 2011. Poslanec Kubík upriamil pozornosť na skutočnosť, 
že v závere minulého roka PSK zastavil rozbehnuté investičné aktivity, ktoré sa dostali do 
depozitu. Práve teraz je priestor, aby sa hovorilo minimálne o týchto aktivitách, pretože 
v zmysle zákona sú živé a zastupiteľstvo by ich malo vhodne zakomponovať v zmysle daných 
možností. Poslankyňa Turčanová mala niekoľko otázok k prílohe č. 11 – Programový 
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rozpočet. Chcela vedieť, prečo je v položke 0010201 - Zastúpenie PSK v Bruseli v 
plánovaných hodnotách pokles na polovicu u merateľných ukazovateľov. Zaujímala sa 
o položku 0020202 – Sociálna inklúzia a zamestnanosť, kde PSK od roku 2009 akoby išiel do 
útlmu menším počtom plánovaných akcií, v texte sa nachádza informácia o Regionálnom 
združení partnerstiev sociálnej inklúzie PSK – CESTA, n. o. V položke 0050101 – Gymnáziá 
je uvedená úspešnosť prijatých uchádzačov gymnázií na vysoké školy. V roku 2009 je 
uvedená skutočná hodnota 95,56, ale za rok 2010 nula. V položke 00503 – Poskytovanie 
sociálneho zabezpečenia v oblasti vzdelávania je len 8 žiakov z celého kraja, ktorým sa 
poskytuje dotácia na stravu a školské pomôcky. V položke 0070101 – Zariadenia sociálnych 
služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je uvedený cieľ zvýšenia dostupnosti sociálnych 
služieb, ale z roka na rok stúpa počet žiadateľov. V položke 0070201 – Podpora 
akreditovaných subjektov, právnických osôb, fyzických osôb a obcí v oblasti sociálnoprávnej 
ochrany detí a sociálnej kurately jej chýbajú údaje za roky 2009 a 2010, požadovala 
vysvetlenie nárastu medzi jednotlivými rokmi 2011 a 2012. Ing. Holíková, PhD. odpovedala, 
že programový rozpočet je rozdelený do deviatich programov. Informácie o objeme 
finančných prostriedkov vychádzajú z odboru financií, ale ďalšie členenie a komentáre do 
úrovne podprogramov prvkov a ukazovateľov si spracovávajú príslušné odbory so 
zodpovednými pracovníkmi. Keďže nie je autorom programového rozpočtu, nevie sa 
konkrétne vyjadriť k jednotlivým programom a podprogramom. Dané otázky by bolo 
potrebné smerovať podľa konkrétnych oblastí vedúcej odboru sociálneho a vedúcemu odboru 
školstva. Programový rozpočet slúži kvôli verejnosti, aby mala lepšiu predstavu o využívaní 
verejných zdrojov a činnosti PSK. Na druhej strane už tvorba samotného rozpočtu nie je iba 
prácou samotného odboru financií, ale všetkých zložiek Úradu PSK. Predseda PSK Chudík 
dodal, že rozpočet PSK nepamätá na navýšenie cien energií a zvýšenie DPH s 19 na 20% 
v roku 2011. Ak si chce PSK zachovať príjmy, musí sa zvýšiť aj cestovné minimálne o 1%. 
To bude problém, lebo lístok v terajšej hodnote 0,50 € by mal stáť 0,5236 €. Ak PSK 
nezdvihne cenu, stratí príjem, lebo SAD budú platiť 20%-nú DPH. To bude vo vzťahu 
k všetkým organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Následne požiadal návrhovú 
komisiu, aby sa vyjadrila k doplňovacím návrhom poslanca Tarcalu a predložila celý návrh na 
uznesenie. Návrhová komisia odporučila zastupiteľstvu hlasovať o každom bode 
predloženého doplňovacieho návrhu zvlášť. 
1/ Doplňovací návrh poslanca Tarcalu: 
Zastupiteľstvo PSK odporúča riaditeľovi Úradu PSK: 
1/ prehodnotiť oblasť príjmov rozpočtu PSK z dane z motorových vozidiel vo väzbe na 
schválené výšky sadzieb a úľav a návrh na zmenu rozpočtu predložiť na zasadnutie 
Zastupiteľstva PSK v termíne do 28. 2. 2011; 
Hlasovanie:       za: 31   proti: 1             zdržalo sa: 18 
Bod 1/ doplňovacieho návrhu bol schválený. 
 
2/ prehodnotiť oblasť príjmov z podnikania a z vlastníctva majetku z hľadiska jeho 
efektívnejšieho využívania a návrh zmien predložiť v termíne do 30. 6. 2011; 
Hlasovanie:       za: 30   proti: 0             zdržalo sa: 20 
Bod 2/ doplňovacieho návrhu bol schválený. 
 
3/ pripraviť návrh racionalizačných zmien v sieti škôl PSK z dôvodu medziročného poklesu 
žiakov s účinnosťou od 1. 9. 2012; 
Hlasovanie:       za: 50   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Bod 3/ doplňovacieho návrhu bol schválený. 
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4/ spracovať informatívnu správu o dopadoch zmien legislatívy v sociálnej oblasti 
a v oblasti školstva v podmienkach PSK v termíne do 28. 2. 2011; 
Hlasovanie:       za: 49   proti: 0             zdržal sa: 1 
Bod 4/ doplňovacieho návrhu bol schválený. 
 
5/ prehodnotiť Zastúpenie PSK v Bruseli a predložiť návrh na riešenie Zastúpenia PSK od 
1. 1. 2011 na najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK; 
Hlasovanie:       za: 19   proti: 1             zdržalo sa: 30 
Bod 5/ doplňovacieho návrhu nebol schválený. 
 
6/ predložiť na najbližšie zasadnutie zastupiteľstva prehľad o účasti PSK v organizáciách 
a záujmových združeniach; 
Hlasovanie:       za: 49   proti: 0             zdržal sa: 1 
Bod 6/ doplňovacieho návrhu bol schválený. 
 
7/ pripraviť návrh racionalizačných opatrení v oblasti kultúry v termíne do 30. 6. 2011. 
Hlasovanie:       za: 26   proti: 0             zdržalo sa: 24 
Bod 7/ doplňovacieho návrhu bol schválený. 
 
2/ Doplňovací návrh poslanca Tarcalu: 
Zastupiteľstvo PSK ukladá hlavnému kontrolórovi PSK: 
1/ preveriť hospodárnosť a efektívnosť užívania a spravovania majetku PSK 
v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK za roky 2008 – 2010 a správu predložiť 
na rokovanie zastupiteľstva do 30. 6. 2011; 
Hlasovanie:       za: 29   proti: 0             zdržalo sa: 21 
Bod 1/ doplňovacieho návrhu bol schválený. 
 
2/ preveriť možnosť prechodu organizácií v oblasti školstva na rozpočtové organizácie 
s vyčíslením dopadov na rozpočet PSK v termíne do 31. 3. 2011. 
Hlasovanie:       za: 22   proti: 1             zdržalo sa: 27 
Bod 2/ doplňovacieho návrhu nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie k bodu 7A: 
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.  rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2011 v príjmovej časti celkom 

v objeme 138 454 tis. € a vo výdavkovej časti celkom v objeme 138 454 tis. € 
v nasledovnom členení: 

 1. Bežný  rozpočet 
Bežné príjmy                        138 054 tis. € 
Bežné výdavky                      137 854 tis. € 

 2. Kapitálový  rozpočet 
Kapitálové príjmy                               400 tis.  €  
Kapitálové výdavky                                   600 tis.  € 
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3. Finančné operácie   
Finančné operácie príjmové                 0 tis. €  
Finančné operácie výdavkové                                                                             0 tis. € 

4. Programový rozpočet 
Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola             1 079,1 tis.  €
Program 002 Rozvoj kraja       2 227 tis.  € 
Program 003 Interné služby                   755,7 tis.  € 
Program 004 Doprava a komunikácie             28 682,3 tis.  € 
Program 005 Vzdelávanie                69 199 tis.  € 
Program 006 Kultúra       7 696 tis.  € 
Program 007 Sociálne zabezpečenie                24 118 tis.  € 
Program 008 Zdravotníctvo          104 tis.  € 
Program 009 Administratíva                4 592,9 tis.  € 

A.2. účelové prostriedky bežného rozpočtu: 
a) 2 468 tis. €  - dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne  školské    

  zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) 
b) 4 909 tis. €  - dotácie neverejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle  

  zákona č. 448/2008 Z. z. a v súlade s VZN PSK č. 20/2010 na   
  vykonávanie sociálnoprávnej ochrany detí  

c)   13 318 tis. €  - pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave 
A.3. účelové prostriedky kapitálového rozpočtu 

a) 200 tis. €  - Múzeum moderného umenia A. Warhola Medzilaborce – nákup  
   obrazov A. Warhola 

B. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2012 – 2013  
 
C.         o d p o r ú č a    riadite ľovi Úradu PSK 
C.1.      prehodnotiť oblasť príjmov rozpočtu PSK z dane z motorových vozidiel vo väzbe na  
             schválené  výšky  sadzieb a úľav a návrh na zmenu rozpočtu predložiť na zasadnutie  
             Zastupiteľstva PSK v termíne do 28. 2. 2011 
C.2.      prehodnotiť  oblasť  príjmov  z  podnikania  a  z vlastníctva  majetku z hľadiska jeho  
             efektívnejšieho využívania a návrh zmien predložiť v termíne do 30. 6. 2011 
C.3.      pripraviť návrh racionalizačných zmien v sieti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
             z dôvodu medziročného poklesu žiakov s účinnosťou od 1. 9. 2012 
C.4       spracovať  informatívnu   správu  o  dopadoch  zmien  legislatívy  v  sociálnej  oblasti 
             a v oblasti školstva v podmienkach PSK v termíne do 28. 2. 2011 
C.5       predložiť   na   najbližšie   zasadnutie   Zastupiteľstva   PSK   prehľad  o  účasti   PSK  
             v organizáciách a záujmových združeniach 
C.6      pripraviť  návrh  racionalizačných  opatrení  v oblasti kultúry v termíne do 30. 6. 2011 
 
D.        u k l a d á    hlavnému kontrolórovi PSK 
            preveriť hospodárnosť  a efektívnosť užívania a spravovania majetku PSK  
            v organizáciách v zriaďovateľskej  pôsobnosti  PSK za  roky  2008 – 2010 a správu  
            predložiť na rokovanie Zastupiteľstva PSK v termíne do 30. 6. 2011. 
 
Hlasovanie:       za: 50   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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Návrh na uznesenie k bodu 7B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   b e r i e   n a   v e d o m i e   odborné 
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2011 – 2013. 
Hlasovanie:       za: 50   proti: 0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 8 – Protest prokurátora proti uzneseniu Zastupiteľstva 
PSK č. 75/2010 zo dňa 29. júna 2010 v časti A: Ing. Holíková, PhD., 
vedúca odboru financií Úradu PSK, predstavila dôvodovú správu obsahujúcu prehľad 
celkovej tvorby VZN, jej prípravy, lehôt predloženia do zastupiteľstva a všetkých vplyvov 
a okolností súvisiacimi s jeho schválením. Predmetné VZN nebolo možné predložiť v januári 
2010, lebo II. volebné obdobie bolo ukončené 36. riadnym zasadnutím Zastupiteľstva PSK 
dňa 27. 10. 2009. Bývalé zastupiteľstvo sa dohodlo, aby VZN prijalo nové zastupiteľstvo. 
Následne prebehli regionálne voľby pre volebné obdobie 2010 – 2013, prvé kolo 14. 11. 2009 
a druhé kolo dňa 28. 11. 2009. III. volebné obdobie slávnostne začalo dňa 21. 12. 2009 
skladaním sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK. Na 2. zasadnutí 
zastupiteľstva dňa 19. 1. 2010 bol prerokovaný návrh na zriadenie a založenie komisií pri 
Zastupiteľstve PSK. Až po týchto úkonoch bolo možné prvýkrát predložiť návrh VZN PSK č. 
18/2010 v súlade s lehotami na zverejnenie a pripomienkové konanie dňa 2. 3. 2010, kedy 
nebolo Zastupiteľstvom PSK schválené. Následne predseda PSK zvolal mimoriadne 
zasadnutie dňa 16. 3. 2010 z dôvodu naliehavosti prerokovania a prijatia predmetného VZN 
nevyhnutného pre zabezpečenie financovania neštátneho školstva v roku 2010. Na tomto 
zasadnutí boli prijaté niektoré pozmeňovacie návrhy, avšak hlasovanie o celom návrhu VZN 
bolo opäť neúspešné. Vzhľadom na vzniknutú situáciu bolo rozhodnuté poskytnúť pre 37 
zriaďovateľov a ich 76 subjektov preddavok z rozpočtu PSK z verejných zdrojov podľa 
ustanovenia § 19 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
v platnom znení. Poskytovanie preddavkov z verejných zdrojov podlieha prísnym pravidlám, 
a preto bolo nevyhnutné pristúpiť k prerokovaniu a schváleniu výšky dotácií pre neštátnych 
zriaďovateľov v zastupiteľstve aspoň jednoduchou väčšinou, keďže nebolo možné dvakrát 
prijať VZN trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov PSK. 6. zasadnutie zastupiteľstva 
prebiehalo v dvoch etapách, nakoľko bolo prerušené z dôvodu neprítomnosti nadpolovičnej 
väčšiny poslancov a opätovne bolo zvolané na 29. 6. 2010, kedy bolo prijaté uznesenie 
Zastupiteľstva PSK č. 75/2010 v časti A k materiálu schválenie dotácií pre základné umelecké 
školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromných 
zriaďovateľov (34 poslancov hlasovalo za, 17 poslancov nehlasovalo). Na 7. zasadnutí dňa 
24. 8. 2010 došlo, v zmysle zmeny výhľadu vývoja dane z príjmov fyzických osôb 
zverejnenej ministerstvom financií dňa k 30. 6. 2010, k úprave rozpočtu krátením o mínus 8 
mil. €. Následne došlo ku kráteniu rozpočtu podriadených organizácií, ako aj pre oblasť 
financovania neštátnych subjektov. Na dnešnom 8. zasadnutí schválilo zastupiteľstvo VZN 
PSK č. 18/2010. Návrhom na uznesenie je navrhované nevyhovieť protestu krajského 
prokurátora pod č. Kd 148/10-5 zo dňa 20. 9. 2010 podľa § 22 ods. 1 písm. b) v spojení s § 26 
zákona NR SR č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení proti uzneseniu Zastupiteľstva 
PSK č. 75/2010 v časti A zo dňa 29. 6. 2010 z nasledovných dôvodov. Neprijatím VZN PSK 
č. 18/2010 bolo nevyhnutné pristúpiť k financovaniu neštátnych subjektov, preto PSK využil 
ustanovenie § 19 zákona o rozpočtových pravidlách. Toto riešenie a schválenie 
samosprávnym orgánom jednoduchou väčšinou bolo iba dočasným riešením do prijatia VZN. 
V prípade, ak by predmetné uznesenie v časti A bolo zrušené, bolo by potrebné spätne 
vykonať vrátenie finančných prostriedkov. Z tohto dôvodu sa navrhuje zamietnuť 
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a nevyhovieť protestu prokurátora, čo prerokovala a odporúča aj komisia finančná s prijatím 
uznesenia č. 8/FK/2010. Zrušením predmetného uznesenia by vzniklo vákuum, bez ktorého 
by nebolo možné deklarovať poskytnutie dotácií pre neštátne subjekty. Dnešným schválením 
VZN sa financovanie zosúladí so zákonom o školskej správe. Predseda PSK Chudík dodal, 
že skutkový stav je ten, že zákon nepamätal na skutočnosť neschválenia VZN. PSK jasne 
deklaroval v marci aj teraz schválenie tohto VZN. Zastupiteľstvo PSK v podstate schválilo 
dotáciu a nahradilo VZN daným uznesením o rozpise a preddavku finančných prostriedkov. 
Dané uznesenie vôbec nie je v rozpore so zákonom alebo proti VZN. Krajský prokurátor by 
nemal byť v tomto prípade úspešný ani na súde. Dnešným schválením VZN sa stáva táto vec 
bezpredmetnou. 
Diskusia:  
Poslankyňa Turčanová predložila pozmeňovací návrh v znení: Zastupiteľstvo PSK vyhovuje 
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov Kd 148/10-5 z 20. septembra 2010 podľa § 
22 ods. 1 písm. b) v spojení s § 26 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení 
a ruší uznesenie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 75/2010 v časti A zo dňa 
29. júna 2010. Dalo by sa polemizovať, či dané uznesenie bolo alebo nebolo v rozpore so 
zákonom, keďže zákon jednoznačne hovorí o určení VZN. Uznesenie Zastupiteľstva PSK 
o schválení rozpisu nebolo VZN. To môže rozhodnúť a zrušiť len súd. Celý proces sa vlastne 
vyriešil dnešným schválením VZN PSK č. 18/2010 s platnosťou pre celý rok 2010. Tým 
pádom zastupiteľstvo vyhovelo protestu prokurátora a zbytočne bude prijímať uznesenie 
o nevyhovení protestu prokurátora. Predseda PSK Chudík sa domnieva, že aj v prípade 
neschválenia VZN by bol protest prokurátora bezpredmetný. Nesúhlasí s poslankyňou 
Turčanovou, lebo neschválením rozpisu by nastalo určité vákuum vzhľadom na neprijatie 
VZN, ktoré bolo schválené až dnes. Na základe rozhodnutia poslaneckého klubu KDH- 
SDKÚ-DS zastupiteľstvo nevyhovelo protestu prokurátora pred dvomi rokmi vo veci 
Gymnázia v Poprade, aj keď bolo jasné, že PSK súd prehrá. Poslankyňa Turčanová nebola 
poslankyňou PSK v II. volebnom období, preto nemôže posúdiť vec Gymnázia v Poprade. 
Nový protest prokurátora je potrebné riešiť samostatne. Poslanec Bieľak doplnil, že je 
potrebné zaoberať sa podstatou veci, teda tým, čo prokurátor v proteste hovoril. Prijaté 
uznesenie zastupiteľstva nehovorilo o určení výšky dotácie na tento rok ale o preddavku, to je 
zásadný rozdiel. Tam sa postupovalo v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách a nie 
v zmysle zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Prijatím VZN PSK č. 
18/2010 sa vec dáva do poriadku, ale v podstate bola právne v poriadku aj doposiaľ, o tom je 
určite presvedčený. Zastupiteľstvo PSK nemá prečo vyhovieť protestu prokurátora, lebo 
schválené uznesenie je v súlade so zákonom. Keď zastupiteľstvo nevyhovie samotnému 
protestu prokurátora, neznamená to, že prokurátor musí vo veci ďalej konať. Vezme na 
vedomie skutočnosť, že Zastupiteľstvo PSK upravilo veci prijatím VZN a vec sa nemusí ďalej 
riešiť. Predseda PSK Chudík bude o tejto veci rokovať s krajským prokurátorom, čaká len 
na uznesenie Zastupiteľstva PSK. 
Pozmeňovací návrh poslankyne Turčanovej: 
Zastupiteľstvo PSK vyhovuje protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov Kd 148/10-
5 z 20. septembra 2010 podľa § 22 ods. 1 písm. b) v spojení s § 26 zákona č. 153/2001 Z. z. 
o prokuratúre v platnom znení a ruší uznesenie Zastupiteľstva Prešovského 
samosprávneho kraja č. 75/2010 v časti A zo dňa 29. júna 2010. 
Hlasovanie:       za: 18   proti: 25             zdržalo sa: 6 
Pozmeňovací návrh nebol schválený. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   n e v y h o v u j e   protestu 
prokurátora Krajskej prokuratúry Prešov Kd 148/10-5  z 20. septembra 2010 podľa § 22 
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ods. 1 písm. b) v spojení s § 26 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení 
proti uzneseniu Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 75/2010 v časti A zo 
dňa 29. júna 2010. 
Hlasovanie:       za: 30   proti: 11             zdržalo sa: 9 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 9 – Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2010: Ing. Holíková, PhD., 
vedúca odboru financií Úradu PSK pripomenula, že úrad k dnešnému dňu vykonal dve 
zmeny rozpočtu v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy, ktorou upravil rozpočet o účelovo určené finančné prostriedky 
poskytnuté zo štátneho rozpočtu, EÚ a prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny 
účel, z rozpočtu iného subjektu verejnej správy a darov s určením účelu darcom. Presný popis 
úprav č. 4 a č. 5/Z/2010 sa nachádza v dôvodovej správe. PSK pristupuje k úprave rozpočtu č. 
4/PSK/2010 v súvislosti s presunom finančných prostriedkov v rámci kapitálového rozpočtu 
SÚC PSK. Ide o presun finančných prostriedkov z investičnej akcie Most Jakubany na 
rekonštrukciu troch ciest. Touto úpravou nedochádza k navýšeniu ani k zníženiu rozpočtu 
PSK. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia č. 7/OF/2010, ktorým 
odporúča  zastupiteľstvu schváliť predmetnú úpravu rozpočtu. 
Diskusia:  
Poslanec P. Molčan potvrdil skutočnosť, že komisia finančná sa zaoberala štvrtou zmenou 
rozpočtu a odporúča zastupiteľstvu schváliť navrhované zmeny. Podľa slov poslanca 
Gašpára je škoda, že nebol schválený jeho pozmeňovací návrh pri schvaľovaní programu 
rokovania, lebo zastupiteľstvo bude teraz schvaľovať financie do cudzieho majetku, teda pre 
obec Kalinov. Chcel vlastne postupovať v súlade so zákonom, aby zastupiteľstvo najprv 
schválilo prevod majetku a potom prevod finančných prostriedkov už do majetku PSK. 
Predseda PSK Chudík súhlasil s poslancom Gašpárom v zmene poradia. Uznesenie bude 
platné až podpisom predsedu PSK. Je to vec pohľadu, nie je to protizákonné.  
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov              s c h v a ľ u j e 
presun finančných prostriedkov v rámci kapitálového rozpočtu nasledovne: 
04.5 Cestná doprava  
Most Jakubany – most 002 (rezervný fond – zdroj 917)     -  83 720 € 
Cesta č. 559/III/559024 Kalinov (rezervný fond – zdroj 917)       + 23 510 € 
Cesta č. III/018185 Dúbrava (rezervný fond – zdroj 917)         + 19 830 € 
Cesta č. III/545018 Lukavica (rezervný fond – zdroj 917)         + 40 380 € 
Hlasovanie:       za: 38   proti: 2             zdržalo sa: 6 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 10 – Správa NKÚ SR o výsledkoch kontroly „Realizácie 
Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a SR 
v rokoch 2007 – 2013“: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, 
oboznámila prítomných s tým, že NKÚ v súlade s plánom kontrolnej činnosti pre rok 2010 
vykonal kontrolu realizácie „Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a SR 
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v rokoch 2007 – 2013“ vo Vihorlatskej hvezdárni v Humennom  v rámci projektu „Karpatské 
nebo – Rozvoj produktov cestovného ruchu založených na astronómii v regióne poľsko-
slovenského pohraničia“, v Ľubovnianskom múzeu – hrad v Starej Ľubovni v rámci projektu 
„Historické poznanie ako predpoklad prehlbovania spišského regionálneho povedomia“ 
a v SÚC PSK v rámci „Modernizácie cestného spojenia Osturňa – štátna hranica Niedzica“. 
NKÚ v súlade s § 20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o NKÚ SR v znení neskorších 
predpisov predložil túto správu za účelom prerokovania výsledkov Zastupiteľstvom PSK. 
Materiál obsahuje jednotlivé správy, ako aj výňatky z prijatých opatrení príslušných 
subjektov, v ktorých bola kontrola vykonávaná. Výsledky z prerokovania týchto správ budú 
následne zaslané v písomnej forme NKÚ. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 20a ods. 1 
zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky 
(ďalej len NKÚ SR) v znení neskorších predpisov     b e r i e   n a   v e d o m i e 
1. správy NKÚ SR o výsledku kontrol „Realizácie Operačného programu cezhraničnej 

spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 – 2013“ vykonané vo 
Vihorlatskej hvezdárni v Humennom, v Ľubovnianskom múzeu – hrad v Starej 
Ľubovni a v Správe a údržbe ciest Prešovského samosprávneho kraja 

2.  prijaté opatrenia na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov. 
Hlasovanie:       za: 37   proti:0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 11 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov 
v rámci implementácie projektu „Obnova Hotelovej akadémie – 
zníženie energetickej náročnosti“ (kód ITMS: 22110120591) ROP, 
Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania: Ing. Benes, generálny riaditeľ 
ARR PSK uviedol, že návrh na dofinancovanie sa týka objektu Obchodnej akadémie, 
Baštová 32 v Prešove. Aj v tomto prípade bol zvolaný kontrolný deň za prítomnosti všetkých 
zainteresovaných strán. Pozvánky boli zaslané aj všetkým poslancom PSK zvolených za 
obvod Prešov, aby si na danom mieste vypočuli dôvody vzniku nadlimitných výdavkov 
v rámci implementácie tohto projektu v celkovej výške 81 215,94 € vrátane DPH. Konkrétne 
dôvody, čísla a položky obsahuje dôvodová správa. 
Diskusia:  
Poslanec Kubík poznamenal, že podobnou problematikou sa zastupiteľstvo zaoberalo už na 
predchádzajúcich zasadnutiach. Uvedomuje si, v akých štrukturálnych zoskupeniach pracujú 
súčasné projektové organizácie alebo fyzické osoby – projektanti. Ťažisko tohto problému 
vidí v nedostatočnom spracovaní projektovej dokumentácie, v benevolentnom prístupe 
k návrhom dodávateľa zo strany investora, kde v konečnom dôsledku dochádza k rozvratu 
finančnej disciplíny. Navrhol, aby už pri objednávaní projektových prác bola objednávka 
formulovaná úplne, teda aby projektová dokumentácia okrem stavebnej časti bola naplnená aj 
profesiami, to znamená, aby obsahovala nielen stavebné práce - HSV práce, ale aj PSV práce 
minimálne s vyjadrením daného špecialistu (elektrina, kúrenie, statika, zdravotechnika). 
Poslanec Oros podporil predrečníka v tom, že projektové dokumentácie neboli zvládnuté. Aj 
keď je na Úrade PSK odbor investícií a odbor verejného obstarávania, všetko bolo zhodené na 
právnické subjekty, teda riaditeľov škôl. Na kontrolnom dni bol predložený výkaz – výmer, tí 
ktorí boli vo verejných súťažiach priznali, že nemohli nič pripomienkovať, lebo by zo súťaží 
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vypadli. Na streche boli práce naviac, ale určite sa dalo zhodnúť na tom, že chyba je na jednej 
aj druhej strane. Je zarážajúce, že odborné organizácie prevádzajúce práce spomenuli 
havarijný stav elektriny a kúrenia, pričom omietky sú už urobené v celom objekte. Keď sa 
vedelo o  70 000 na žiaka, mali sa urobiť dve tretiny tejto školy, ale poriadne. Tieto veci 
nezvládol odbor investícií. PSK využil eurofondy, ale veľmi zle. Predseda PSK Chudík 
nesúhlasí s tým, že za tento stav je zodpovedný Úrad PSK a investičné oddelenie. 
Zodpovedný je riaditeľ školy, ktorý spravuje majetok PSK a má všetky kompetencie, práva 
a povinnosti, aby svoju prácu robil čo najlepšie. Za deväť rokov existencie PSK nebola prijatá 
zásada, aby sa PSK miešal do rozhodovania riaditeľov jednotlivých organizácií v takejto 
forme. Riaditelia musia vedieť, čo je pre nich prvoradou prioritou. V tomto ponímaní by sa 
mal vyjadriť riaditeľ hotelovej akadémie. Poslanec Oros dodal, že v prípade miest a obcí si 
túto zodpovednosť berú na seba mestské alebo obecné úrady ako zriaďovatelia škôl. 
Investiční pracovníci dokážu bližšie vyšpecifikovať odborné veci a učitelia nepripravujú dané 
veci za niekoho iného. V týchto záležitostiach mal poskytnúť úrad školám metodickú pomoc 
a nie nechať rozhodovať riaditeľov v odborných veciach. Predseda PSK Chudík 
pripomenul, že odborné veci pripravil projektant na základe požiadavky riaditeľa školy. PSK 
nepoužil zle finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov, lebo ich investoval do svojho 
majetku. Vláda rozhodla o 20% z ROP pre PSK, teraz je s tým problém, lebo už prekročil 
20% v školstve, sociálnej sfére a cestách. Je potrebné vyvodiť zodpovednosť vo vzťahu 
k riaditeľom škôl a projektantom. Súhlasí s poslancom Kubíkom, ale napr. na strechu úradu 
bol vypracovaný projekt, stavebná dokumentácia, výkaz – výmer a projekt hovorí o izolácii 
12 a 12 cm. Lebo výkaz – výmer, na základe ktorého bola verejná súťaž, je len 12 cm. Na 
prípravu bol dostatok času a jednoducho to nebolo zapracované a teraz ide o to, ako to celé 
urobiť. Veď predseda PSK nemôže kontrolovať celú technickú dokumentáciu. Zrejme ide 
o chybu projektanta, ktorý to nespravil vedome. Poslanec Hurný podotkol, že niekto predsa 
musí byť zodpovedný za prípravu zlého materiálu. Ak to bol projektant, nemal dostať peniaze 
za zlý projekt. Podľa slov predsedu PSK Chudíka zákon nehovorí nič o stíhaní projektanta. 
Opravu strechy realizuje Doprastav za 509 tis. €, teraz je potrebné rozhodnúť, či to bude 12 
cm, alebo sa to zrealizuje iným spôsobom. Bude to stáť o 60 tis. € viac. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  s c h v a ľ u j e  dofinancovanie 
nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektu „Obnova Hotelovej akadémie – 
zníženie energetickej náročnosti“ ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania:  
Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov, kód ITMS-22110120591 vo výške 81 215,94 €. 
Hlasovanie:       za: 33   proti:0             zdržalo sa: 13 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 12 – Komplexná príprava zimnej údržby ciest v sezóne 
2010/2011 na území PSK: Ing. Kozák, riaditeľ SÚC PSK, predkladá uvedený 
materiál v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení 
neskorších predpisov. SÚC PSK momentálne zložitú rozpočtovú situáciu z dôvodu finančnej 
krízy a povodní. Preto vedenie SÚC PSK rozhodlo, že vo vzťahu k zásobám na zimnú údržbu 
ciest pôjde len do výšky 50% oproti minulým obdobiam, keď výška dosahovala 80% – 90%. 
Momentálne je k dispozícii 6,5 tis. ton soli a 31 tis. ton drveného kameniva na skládkach. 
Celý proces prípravy zimnej údržby beží v osvedčených termínoch. V súčasnej dobe sú 
prekladané nadstavby na jednotlivé sypače. Na základe zmluvných vzťahov bude SÚC PSK 
dodávateľsky zabezpečovať aj cesty I. triedy. Celková dĺžka udržiavaných ciest je skoro 3 000 
km, z toho 2 362 km ciest PSK, v zime neudržiavaných 80,5 km. Do výkonu je 
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naplánovaných 418 zamestnancov (vodiči, strojníci, traktoristi) a 51 dispečerov. Tohto roku 
sa nepodarilo obnovovať vozový park ani vybavenie stredísk, preto musí byť zimná údržba 
ciest zvládnutá technikou nachádzajúcou sa na jednotlivých strediskách. V oblasti Vysokých 
Tatier vydal Obvodný úrad životného prostredia Poprad súhlas na aplikáciu posypu 
posypovým materiálom na báze chloridu horečnatého na náročných horských prechodoch. 
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  
     operačný   plán   zimnej   údržby  ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja  na    
      obdobie 2010/2011 v súlade s § 3d, ods. 9d) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných  
      komunikáciách v znení neskorších predpisov 
B.  s p l n o m o c ň u j e      
     riaditeľa   Správy a údržby ciest  Prešovského  samosprávneho  kraja  v  prípade  
      vyhlásenia II. situačného stupňa zvolať riadiacich zamestnancov orgánov štátnej  
      a verejnej správy:  
      - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy 
      - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, oddelenie organizačné, registratúry  
         a civilnej ochrany a obrany  
      - Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie  
      - Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát  
      - Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru 
      - Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice        
      a vytvoriť krajský štáb zimnej údržby ciest. 
Hlasovanie:       za: 41   proti:0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 13 –Vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na roky 2003 – 2012: 
Ing. Holubová, vedúca oddelenia riadiacich a hospodárskych činností odboru školstva 
Úradu PSK, predkladá vyhodnotenie koncepcie schválenej Zastupiteľstvom PSK v auguste 
2003, ktorá platí do roku 2012. Materiálom sa zaoberala komisia školstva, mládeže, TV 
a športu na svojom zasadnutí dňa 28. 9. 2010 a uznesením č. 7/2010 písm. C bod 2 odporúča 
zastupiteľstvu schváliť vyhodnotenie Koncepcie rozvoja škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK na roky 2003 – 2012. 
Diskusia:  
Poslankyňa Čížiková ako členka komisie školstva upriamila pozornosť prítomných na časť 
stredné odborné školy v bode č. 2 a č. 9, kde sa nachádzajú opatrenia, ktorými by sa 
zastupiteľstvo malo vážnejšie zaoberať. Ide o utlmenie študijných a učebných odborov, 
ktorých absolventi nenachádzajú uplatnenie na trhu práce a odstránenie duplicity učebných 
a študijných odborov v okresoch s priebežným plnením. To znamená, že sa môžu plniť 
niekoľko rokov s ďalšími finančnými nákladmi. Z pripravených podkladov bola viditeľná 
existencia škôl, ktoré nemajú ani 50%-né kapacitné vyťaženie žiakmi. Aj keď už pri návrhu 
rozpočtu bol prijatý návrh na racionalizačné opatrenia, predložila návrh na uznesenie 
v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo PSK ukladá riaditeľovi Úradu PSK alebo vedúcemu 
odboru školstva pripraviť návrh racionalizačných opatrení v sieti stredných škôl v pôsobnosti 
PSK. Termín: zasadnutie Zastupiteľstva v januári 2011. Predseda PSK Chudík upozornil na 
to, že tento návrh bude odporovať už schválenému uzneseniu s termínom 1. 9. 2012 k návrhu 
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rozpočtu PSK. Poslankyňa Čížiková dodala, že ide vlastne o vypracovanie konkrétneho 
materiálu po jednotlivých okresoch, teda spracovanie návrhov úradu o  spôsobe redukcie škôl.  
Na zasadnutí komisie boli tieto veci predložené vedúcemu odboru školstva, následne by mal 
odbor školstva predložiť komisii konkrétny návrh a ten by bol ďalej predložený 
Zastupiteľstvu PSK. Predseda PSK Chudík súhlasí s potrebou racionalizácie škôl a tieto 
veci budú zahrnuté do systému aj prijatia navrhovaného uznesenia, ale požiadal poslancov 
PSK, aby v prípade redukcie škôl nepodľahli lobovaniu, aby sa  školy nerušili. Ako príklad 
uviedol Obchodnú akadémiu v Bardejove s 20 žiakmi, ktorú zastupiteľstvo riešilo už 
niekoľkokrát a pre lobing s ňou nepohlo. Nemusí sa riešiť úplným zrušením, ale aspoň 
umiestnením. Poslankyňa Čížiková zdôraznila, že keď odbor školstva nepredloží žiadosť 
ministerstvu v termíne do 30. 6. 2011, tak ani termín 1. 9. 2012 nebude aktuálny. Rok 2012  je 
posledným termínom, lebo potom prídu ďalšie voľby do VÚC. Aby sa začal celý proces, 
návrh by mal byť predložený už v januári 2011. Poslanec Hopta uviedol, že uznesením 
komisie školstva bolo na jej poslednom zasadnutí dohodnuté, že vedúci odboru školstva 
predloží návrh racionalizačných opatrení na rokovanie komisie v decembri 2011. Podľa jeho 
názoru sa to nestihne prerokovať na januárovom zasadnutí zastupiteľstva vzhľadom na 
potrebné prerokovanie a vyjadrenie poslaneckých klubov a v jednotlivých mestách. Do úvahy 
prichádza prerokovanie v apríli 2011 s tým, že tieto racionalizačné opatrenia naozaj môžu 
vstúpiť do platnosti až 1. 9. 2012. Je potrebné zvážiť, či by PSK ako zriaďovateľ nemal 
upravovať počty tried v jednotlivých školách, lebo ak škola pravidelne produkuje absolventov 
pre úrad práce, je to zbytočné, pričom chýbajú robotnícke povolania. Pokiaľ bude platiť 
nezmyselný systém dotácie na žiaka bez zohľadňovania ďalších požiadaviek, tak PSK bude 
mať stále problém, pretože sa naplnia gymnáziá, stredné školy a bývalé učilištia nebudú mať 
žiakov. Podľa predloženého vývoja do roka 2018 v niektorých okresoch poklesne počet 
žiakov v rámci PSK až o 40%. V porovnaní s minulým školským rokom poklesol počet 
žiakov o zhruba 1700. Súhlasí s predsedom PSK v otázke racionalizácie škôl bez lobingu 
poslancov PSK jednotlivých okresov z ekonomického hľadiska. Poslanec Havrilla poukázal 
na dnešný počet škôl a počet škôl pri vzniku VÚC, lebo PSK síce redukuje počet vlastných 
škôl, ale pribúdajú neštátne školské zariadenia a tým narastá absolútny počet škôl. Predseda 
PSK Chudík konštatoval, že so školstvom sa permanentne pracuje od 1. 7. 2002 po prechode 
kompetencií na PSK, keď bolo v pôsobnosti PSK viac ako 140 škôl a školských zariadení. 
Teraz ich je 88. PSK môže určiť nenavyšovanie počtu žiakov v gymnáziách, ale nemôže 
ovplyvniť, aby sa žiaci so štvorkami nedostali na súkromné školy. Pokiaľ nebude legislatíva 
zmenená, bude tento stav stále pretrvávať. Počet žiakov poklesol zhruba o 1700, to znamená 
pokles o 18 mil. Sk v rámci normatívu na žiaka. Osobne by už nešiel na redukciu škôl, ale na 
ich racionalizáciu. Obchodná akadémia v Bardejove môže byť v jednej budove buď so SPŠ 
v Bardejove, alebo s Hotelovou akadémiou J. Andraščíka v Bardejove. Neskôr to môže byť 
jeden subjekt. Napr. PUĽS a ŠOS sídlia v budove DJZ v Prešove. Keďže PSK im zobral 10%, 
ich riaditelia neplatia za energie DJZ. Táto situácia sa musí riešiť možno aj návrhom na 
odvolanie riaditeľov, alebo zlúčením ŠOS s DJZ. Poslanec Hopta poukázal na to, že 
v dvanástich školách PSK je vyťaženosť pod 50% žiakov a existujú mestá aj s dvoma takými 
školami. Poslankyňa Turčanová navrhla v uznesení nahradiť slovo „schvaľuje“ slovným 
spojením „berie na vedomie“. Ak by sa mala koncepcia schváliť, osobne by musela byť proti, 
lebo na str. 3 sa konštatuje v dialógu medzi zamestnávateľmi a sociálnymi partnermi, že 
výstupy dialógu sú zavádzané do náplne učebných a študijných odborov málo pružne 
a efektívne. Na str. 4 sa konštatuje, že je potrebné riešiť problém ako žiakov základných škôl 
presvedčiť, aby študovali strojárske odbory, ináč bude zbytočné uvažovať o zriaďovaní 
priemyselných parkov, rozšíriť v pomaturitnom štúdiu škálu študijných odborov, ktoré vedú 
k celoživotnej zamestnanosti. Hoci sa opatrenie plní priebežne, ďalej sa konštatuje, že do 
určitej miery v tejto oblasti pôsobia iba úrady práce. To znamená, PSK v tomto smere nerieši 



27 
 

nič, lebo legislatíva to neumožňuje. V bode 9 na str. 5 sa nedarí napĺňať odstránenie duplicity 
učebných a študijných odborov v okresoch, lebo súkromnému školstvu sa schvaľujú tie isté 
študijné odbory, ktoré sú aj v školách PSK a potom si navzájom berú študentov. Preto 
nesúhlasí s priebežným plnením tohto opatrenia. Z týchto dôvodov by sa predložený materiál 
nemal schváliť, ale zobrať na vedomie. Aj predseda PSK Chudík chcel predložiť tento 
návrh, lebo prijatím zmien spomínaných v diskusii by sa oponovalo predloženému návrhu na 
uznesenie a následne by sa schválené uznesenie muselo zrušiť. Preto navrhuje predložený 
materiál zobrať na vedomie. O udelenie slova požiadal p. Seman. Predseda PSK Chudík 
zdôraznil, že rokovanie zastupiteľstva je verejné. Ak na rokovaní požiada o slovo prezident 
SR, poslanec NR SR, zástupca vlády SR alebo osoba splnomocnená vládou, zástupca iného 
štátneho orgánu, starosta obce alebo primátor mesta, ktoré patria do územia samosprávneho 
kraja, slovo sa mu udelí. Iné požiadanie o udelenie slova musí schváliť zastupiteľstvo.  
Hlasovanie o udelení slova p. Semanovi: 
Hlasovanie:       za: 11   proti: 14    zdržalo sa: 23 
Udelenie slova p. Semanovi nebolo schválené. 
 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja     b e r i e    n a    v e d o m i e  
vyhodnotenie  Koncepcie  rozvoja  škôl  a školských zariadení v zriaďovateľskej 
pôsobnosti PSK na roky 2003 – 2012. 
Hlasovanie:       za: 49   proti: 0    zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku: J. 
Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že predmetom 
predkladaného materiálu je v bode A.1 prevod nehnuteľností pre realizáciu stavby 
„Modernizácia cestného spojenia Osturňa – štátna hranica – Niedzica“ z vlastníctva 
predávajúcich do vlastníctva PSK; v bode A.2 prevod pozemku pod miestnou komunikáciou 
z vlastníctva predávajúceho - Mesta Humenné do vlastníctva PSK a v bode A.3 prevod 
miestnej pozemnej komunikácie a pozemku pod miestnou komunikáciou z vlastníctva 
predávajúceho – Obec Kalinov do vlastníctva PSK. Návrhy prerokovala komisia dopravy 
a komisia pre správu majetku s prijatím uznesenia. 
Diskusia:  
Poslanec Harabin sa vyjadril k bodu A.1. Pri príprave tohto projektu cez program 
cezhraničnej spolupráce, ktorý bol nakoniec úspešný, sa mesto zaviazalo, že bude 
spolupracovať pri príprave nielen rôznych povolení a územných rozhodnutí, ale aj pri 
vysporiadaní vlastníckych vzťahov. Predložený návrh na uznesenie je výsledkom zmlúv 
o budúcich zmluvách, ktoré mesto pomohlo uzatvoriť s rôznymi fyzickými a právnickými 
osobami. Náhrada je len za poľské pozemky. Úspechom je už dohoda s poľskými občanmi 
o ich odpredaji. Mesto za 1 € odpredá viac ako 3 ha svojich pozemkov. Ide o prvú fázu, ktorá 
bude pokračovať ďalej s tým, že mesto má ešte ďalšie vlastníctvo, ktoré tvoria hlavne cestné 
komunikácie. Verí v kladný prístup Zastupiteľstva PSK k tejto akcii, lebo je predpoklad 
opačných prevodov majetku z hľadiska charakteristiky jednotlivých stavebných objektov. 
Momentálne sa na slovenskej aj poľskej strane dokončujú podstatné časti stavebných 
objektov. Vytvára sa kontinuálne dielo spájajúce slovenskú a poľskú časť v krásnej prírode, 
v mieste pripravovanom na výstavbu vodného parku. Zámer zlepšenia vstupu do republiky sa 
už teraz podarilo dosiahnuť. Poďakoval všetkým, ktorí k tomu prispeli, a to vedeniu PSK, 
bývalému Zastupiteľstvu PSK a vedeniu SÚC PSK. 
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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 
A.     s c h v a ľ u j e   
A.1   prevod nehnuteľností pre realizáciu stavby „Modernizácia cestného spojenia Osturňa –  štátna 

hranica – Niedzica“: 

a)     prevod nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 161 v k. ú. Spišská Stará Ves z  podielového 
spoluvlastníctva predávajúcich, a to: 
pozemku registra C KN 4891/2, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty o výmere 58 m2 

 ťarchy:             bez zápisu  
 do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 

Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu zodpovedajúcu veľkosti ich spoluvlastníckych 
podielov k celku:  
Č. 
 
 
       
 

Predávajúci 
 
 
 
 

Spol. podiel 
k  

celku 
 
 

VŠH 
celku                    

podľa ZP č. 
91/2010  

 

VŠH   
spol. podielu 

podľa ZP  
             
 

Kúpna cena            
spol. podielu  

 
 
 

1. 
 
 
 
 

Spólka dla zagospodarowania 
Wspólnoty Wiejskiej, Sromowce 
Wyžne, Poľsko (IČO: 
490706594) 
 

1/2 
 
 
 
 

240,00 € 
 
 
 
 

120,00 € 
 
 
 
 

120,00 € 
        
 
 
      

2. 
 
 
 

Urzad gminy Czorsztyn z/s w 
Maniowach, Gorczanska 3, 
Maniowy, 34436 Poľsko (IČO: 
7350018487)  

1/2 
 
 
 

240,00 € 
 
 
 

120,00 € 
 
 
 

120,00 € 
 
 
 

     
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 91/2010 zo 
dňa 21. 6. 2010, vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Heželom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 240,00 €. 

 
b)   prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločnosti: Vodný park Stará Ves – Stromowce 

Wyžne, akciová spoločnosť, Spišská Stará Ves, Jesenského 342, 061 01 Spišská Stará 
Ves, IČO: 36486051, zapísanej na LV č. 1583 v k. ú. Spišská Stará Ves, a to: 

  pozemku:  
  novovytvorenej parc. C KN 4880/2, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 123 m2, 

odčlenenej od parcely registra E KN 4880, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty 
o výmere 52 058 m2, geometrickým plánom č. 4/2009 zo dňa 25.5.2009 vyhotoveným 
geodetickou  kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o, Konštantínova 6, Prešov, 
úradne overeným Správou katastra Kežmarok dňa 1. 6. 2009 pod č. G1 -380/09 
ťarchy:             bez zápisu  
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
c)  prevod nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Spišská Stará Ves, Štúrova 228, 061 01 

Spišská Stará Ves, IČO: 00326526, a to: 
1.)   nehnuteľností zapísaných na LV č. 1, v k. ú. Lysá nad Dunajcom, a to: 

 
pozemku registra C KN: 
parc. č. 518, druh pozemku – zast. plochy a nádvoria o výmere 422 m2 
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novovytvorenej parc. č. 93/2, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 12 m2, 
odčlenenej od parcely registra C KN 93, druh pozemku – orná pôda  o výmere 163 
m2, geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným geodetickou 
kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o, Konštantínova 6, Prešov, úradne 
overeným Správou katastra Kežmarok dňa 10.6.2009 pod č. G1 -381/09, 
novovytvorenej parc. č. 94/2, druh pozemku – ostatná plocha o výmere 34 m2, 
odčlenenej od parcely registra C KN 94, druh pozemku – orná pôda o výmere 199 
m2, geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným geodetickou 
kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o, Konštantínova 6, Prešov, úradne 
overeným Správou katastra Kežmarok dňa 10.6.2009 pod č. G1 -381/09, 
novovytvorenej parc. č. 95/2, druh pozemku – zastavané plochy o výmere 3 m2, 
odčlenenej od parcely registra C KN 95, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 936 m2, geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 
vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o, 
Konštantínova 6, Prešov, úradne overeným Správou katastra Kežmarok dňa 
10.6.2009 pod č. G1 -381/09, 
novovytvorenej parc. č. 99/6, druh pozemku – zastavané plochy o výmere 46 m2,                    
9 m2 odčlenených od parcely registra C KN 99/1, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 262 m2, 
21 m2 odčlenených od parcely registra C KN 99/2, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 188 m2,  
16 m2 odčlenených od parcely registra C KN 95, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 936 m2, 
geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným geodetickou 
kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o, Konštantínova 6, Prešov, úradne 
overeným Správou katastra Kežmarok dňa 10.6.2009 pod č. G1 -381/09 

  
2.)   nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 112, v k. ú. Lysá nad Dunajcom, a to:  
 novovytvorenej parc. č. 101/3, druh pozemku – zastavané plochy o výmere 16 m2, 

odčlenenej od parcely registra C KN 101/1, druh pozemku – zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 562 m2, geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 
vyhotoveným geodetickou kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o, 
Konštantínova 6, Prešov, úradne overeným Správou katastra Kežmarok dňa 
10.6.2009 pod č. G1 -381/09, 

 
3.) nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 1, v k. ú. Spišská Stará Ves, a to: 

pozemku registra CKN 5017/1, druh pozemku – zast. plochy a nádvoria o výmere  
29 701m2 
ťarchy:             bez zápisu  

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
d) prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Márie Bucovej, rod. Špesovej, Zimná 994/129, 064 

01 Stará Ľubovňa, zapísanej na LV č. 66 v k. ú. Lysá nad Dunajcom, a to: 
pozemku registra C KN:  
novovytvorenej parc. č. 100/9, druh pozemku – zastavané plochy o výmere 39 m2, 
odčlenenej od parcely registra C KN 100, druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria o 
výmere 1027 m2, geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným 
geodetickou kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o, Konštantínova 6, Prešov, 
úradne overeným Správou katastra Kežmarok dňa 10.6.2009 pod č. G1 -381/09, 
ťarchy:             bez zápisu  
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1,00 €. 
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e)    prevod nehnuteľností zo spoluvlastníctva predávajúcich manželov Peter Pjontek, rod. 
Pjontek a  Monika Pjonteková, rod. Čarnogurská, Lysá nad Dunajcom č.26, 061 01 
Spišská Stará Ves, a to: 
1.)   nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 115 v k. ú. Lysá nad Dunajcom 

pozemku registra C KN: 
novovytvorenej parc. č. 88/4, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 1 m2, 
odčlenenej od parcely registra C KN 88/1, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty o 
výmere 189 m2, geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 vyhotoveným 
geodetickou kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s.r.o, Konštantínova 6, Prešov, 
úradne overeným Správou katastra Kežmarok dňa 10.6.2009 pod č. G1 -381/09, 
 ťarchy:             bez zápisu  

2.)   nehnuteľnosti zapísanej na LV č. 74 v k. ú. Lysá nad Dunajcom 
pozemku registra C KN: 
novovytvorenej parc. č. 84/2, druh pozemku – zastavané plochy o výmere 14 m2, 
odčlenenej od parcely registra C KN 84, druh pozemku – zastavané plochy a 
nádvoria o výmere 560 m2, geometrickým plánom č. 1/2009 zo dňa 20.5.2009 
vyhotoveným  geodetickou kanceláriou GEOPROJEKT PREŠOV, s. r. o, 
Konštantínova 6, Prešov,  úradne overeným Správou katastra Kežmarok dňa 
10.6.2009 pod č. G1 -381/09, 
 ťarchy:             bez zápisu  

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
A.2       prevod nehnuteľného majetku z  vlastníctva predávajúceho – Mesta Humenné, Kukorelliho 

34,  066 28 Humenné, IČO: 323 021, a to:  

pozemkov pod miestnou komunikáciou na Mierovej ulici v Humennom zapísaných na LV č. 
5994, k. ú. Humenné, ako:   
 pozemky registra C KN: 
 parcelné číslo 4944/1 o výmere 11789 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
 parcelné číslo 4945/1 o výmere 13448 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
 parcelné číslo 4945/4 o výmere 2134 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria  
odčlenených z pôvodných pozemkov geometrickým plánom č. 37002341-45/2009 zo dňa 
16.12.2009, vyhotoveným Ing. Jozefom Fencákom, F – GEODET, Dlhé nad Cirochou, 
overeným Správou katastra Humenné dňa 18.12.2009 pod č. G 1 -295/09  
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1,00 €.  

A.3      prevod  nehnuteľného  majetku  z vlastníctva predávajúceho – Obec  Kalinov, Kalinov 81,  068 
01 Medzilaborce, IČO: 00323080, a to:  
a) miestnej pozemnej komunikácie v obci Kalinov v dĺžke 0,330 km ako predĺženie pozemnej 

komunikácie III/559024 v staničení km 4,120 – km 4,450   
b) pozemku pod miestnou pozemnou komunikáciou v obci Kalinov v dĺžke 0,330 km ako 

predĺženie pozemnej komunikácie III/559024 v staničení km 4,120 – km 4,450, a to:  
pozemku registra C KN parcelné č. 403/1 o výmere 2627 m2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria,  nachádzajúceho sa v katastrálnom území Kalinov, obec Kalinov, okres 
Medzilaborce, zapísaného na LV č. 251 vedenom Správou katastra Medzilaborce 
ťarchy: bez zápisu   

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 1,00 €,    

za podmienky vydania kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR 
o zaradení úseku miestnej pozemnej komunikácie do siete ciest tretej triedy.  

Hlasovanie:       za: 46   proti:0             zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
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K bodu 14B – Zmena záložného práva pre Slovenskú agentúru 
cestovného ruchu: J. Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu 
PSK uviedol, že Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 523/2009 zo dňa 2. 6. 2009 v bode C.3 
schválilo zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – PSK nachádzajúcom 
sa na Slovenskej ul. v Prešove. Na základe zmluvy Správa katastra Prešov zapísala na LV ako 
ťarchu záložné právo v prospech záložného veriteľa – SACR. Zriadením záložného práva boli 
splnené podmienky pre refundáciu nákladov vynaložených PSK. Z dôvodu existencie 
záložného práva nie je možné žiadať ďalšie finančné prostriedky na rekonštrukciu založenej 
budovy, ktorá by po celkovej rekonštrukcii mala slúžiť ako knižnica. Z uvedeného dôvodu 
došlo k dohode o zmene záložného práva pre SACR. Na základe novej dohody so SACR bude 
predmetom zmeny záložného práva pôvodný nehnuteľný majetok záložcu – PSK v správe 
SOŠ dopravnej v Prešove zapísaný na LV č. 1298, k. ú. Prešov (v zníženom rozsahu) a nový 
nehnuteľný majetok záložcu – PSK v správe Hvezdárne a planetária v Prešove zapísaný na 
LV č. 3929, k. ú. Prešov. Predseda PSK Chudík vysvetlil, že PSK na základe projektu 
týkajúceho sa kultúrno-historických pamiatok v PSK, realizovaného od roku 2004 do roku 
2008, dostal 46 mil. Sk. Preto musel založiť budovu pre SACR v tejto hodnote. Najprv bola 
založená budova na ul. Slovenskej v Prešove patriaca SOŠ dopravnej v Prešove, ktorá mala 
slúžiť ako knižnica. Potom bolo zistené, že PSK nemôže mať na túto budovu záložné právo, 
lebo by nemohol žiadať o štrukturálne fondy. Následne bola založená budova na Duklianskej 
ulici a budova bývalého osvetového strediska na ul. J. Borodáča v Prešove v  hodnote 46 mil. 
Sk. Tento prevod ešte neprešiel cez kataster, teda PSK má stále založenú budovu na ul. 
Slovenskej. PSK prenajal priestory na ul. J. Borodáča Zväzu Rusínov a Ukrajincov, ktorý 
chce tieto priestory opraviť a dohodol s ukrajinskou stranou využitie projektov cez slovensko-
ukrajinskú spoluprácu, lenže problémom je zase záložné právo, ktoré sa musí zrušiť a Zväz 
Rusínov a Ukrajincov si bude môcť podať projekt.  
Diskusia:  
Poslanec Hurný chcel vedieť, či bude nehnuteľný majetok v správe Hvezdárne a planetária 
v Prešove vyhlásený za prebytočný, keďže to uvádza dôvodová správa. Ďalej sa zaujímal, 
v akom štádiu je rekonštrukcia budovy na ul. Slovenskej v prospech knižnice. Predseda PSK 
Chudík odpovedal, že budova v správe hvezdárne nebude vyhlásená za prebytočný majetok, 
ale PSK bude žiadať zapísať ťarchu. Na budovu na ul. Slovenskej je vypracovaný celý projekt 
na sumu asi 170 mil. Sk s podzemným parkoviskom (bez parkoviska 150 mil. Sk).  
Schválených bolo 46 mil. Sk, za predaj ďalších dvoch budov by mohol dostať spolu 
minimálne 25 mil. Sk s tým, že zvyšok by sa riešil cez štrukturálne fondy (60 mil. Sk) 
a ďalšiu časť z vlastných zdrojov. Možný je aj iný spôsob riešenia, ale momentálne sa čaká na 
vypísanie grantu cez štrukturálne fondy v rámci ROP. Podľa slov poslanca Hurného by mal 
byť PSK opatrnejší vo financovaní vzhľadom na rozpočet PSK a mal by zvážiť, či sa táto vec 
bude vôbec realizovať, aby sa finančne nezaťažoval. Predseda PSK Chudík navrhol schváliť 
predložený návrh uznesenia s vypustením časti A. konštatuje, následne bude bod A. schvaľuje 
a bod B. mení. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 8 ods. 2 písm. c, ods. 4 zákona NR SR 
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 9 a § 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválených 
uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 
 
 



32 
 

A. s c h v a ľ u j e   
            a)  zriadenie  záložného  práva  na  nehnuteľnom  majetku  záložcu  –  Prešovského 

samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove, zapísanom 
na LV č. 12898, k. ú. Prešov, a to: 
pozemku: registra C KN parcelné číslo 1228/1 o výmere 3801 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria   
registra C KN parcelné číslo 1228/2 o výmere 1223 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria   

stavbe: sklady a garáže  súpisné č. 11645 na parcele č. 1288/2 s príslušenstvom                  
plot a vonkajšie úpravy: prípojka vody, kanalizačná prípojka, plynová 
prípojka, elektrická prípojka, spevnené plochy  

ťarchy:       bez zápisu 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 39/2010 
zo dňa 29.9.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre účel uzatvorenia 
zmluvy o zriadení záložného práva, predstavuje 850.000,00 €. 

 
b)  zriadenie  záložného  práva  na  nehnuteľnom  majetku  záložcu  –  Prešovského 

samosprávneho kraja v správe Hvezdárne a planetária v Prešove, zapísanom na LV č. 
3929, k. ú. Prešov, a to: 
pozemku: registra C KN parcelné číslo 4869/2 o výmere 1643 m2, druh pozemku 

zastavané plochy a nádvoria     
registra C KN parcelné číslo 4869/11 o výmere 757 m2, druh pozemku 
zastavané plochy a nádvoria    

stavbe: metodická prevádzka, planetárium a kotolňa súpisné č. 7928 na parcele                   
č. 4869/11   

ťarchy:       bez zápisu 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 38/2010 
zo dňa 23.9.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre účel uzatvorenia  
zmluvy o zriadení záložného práva, predstavuje 927.000,00 €.  

Zriadenie záložného práva sa schvaľuje v prospech záložného veriteľa  – Slovenská agentúra 
pre cestovný ruch, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica,  IČO: 356 530 01, 
na zabezpečenie pohľadávky vo výške 1.540.632,63 € (46.413.098,61 Sk) zo „Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 111201000045 uzatvorenej dňa 
15.12.2008“.   

B. m e n í  
uznesenie z 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 29/2010 zo dňa 2.3.2010 k zmene záložného 
práva pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu nasledovne:  

  
 v časti A. konštatuje - vypúšťa sa text  
 v časti B. schvaľuje  - vypúšťa sa text. 
Hlasovanie:       za: 48   proti: 0            zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 14C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
verejná obchodná súťaž: J. Gaľan, poverený vedením odboru organizačného 
Úradu PSK, predstavil materiál týkajúci sa verejnej obchodnej súťaže na odpredaj 
prebytočného nehnuteľného majetku PSK v k. ú. Prešov – knižnica s pozemkom (národná 
kultúrna pamiatka) v správe Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove do vlastníctva právnickej 
osoby. Tento materiál už bol predkladaný do zastupiteľstva, ktoré vtedy všetky predložené 
návrhy odmietlo, na základe čoho bolo vypísaná druhá súťaž, ktorou boli splnené všetky 
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podmienky určené zastupiteľstvom s cenou minimálne do výšky znaleckého posudku. Vo 
verejnej obchodnej súťaži bol predložený jeden návrh vo výške 310 351,- €. Znalecký 
posudok predstavoval hodnotu majetku vo výške 310 000,- €. 
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2,  zákona  NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a), ods. 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) 
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 310.351,00 €. 
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: 49   proti:0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 15 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – 
prípad hodný osobitného zreteľa: J. Gaľan, poverený vedením odboru 
organizačného Úradu PSK uviedol, že predmetom tohto návrhu je zámena pozemkov medzi 
PSK a Mestom Bardejov bez vzájomného finančného vyrovnania. Návrh bol prerokovaný 
komisiou dopravy a komisiou pre správu majetku s prijatím uznesení, ktorými odporúčajú 
zastupiteľstvu navrhovanú zámenu schváliť.  
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2,  zákona  NR SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a), ods. 8, písm. e) zákona NR SR č. 
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov 
a v súlade s § 8, ods. 7, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 
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  Ba) tohto uznesenia je prebytočný 
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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 Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja odovzdáva a Mesto 
Bardejov, Radničné námestie 16, 085 01 Bardejov, IČO: 00 321 842 nadobúda 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 14505 v k. ú. Bardejov, a to:                
pozemky registra C KN: 
- novovytvorenú parc. č. 4265/13 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1535 m2,   
- novovytvorenú parc. č. 4265/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 955 m2   
odčlenené od parcely registra C KN 4265/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 
22273 m2 geometrickým plánom č. 37119192-47/2010 zo dňa 8.7.2010, vyhotoveného 
geodetickou kanceláriou Beáta Tarcalová GEOTAR, Bardejov, úradne overeného 
Správou katastra Bardejov dňa 23.7.2010 pod č. 454/2010 
- novovytvorenú parc. č. 4265/15 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2     
odčlenenú od parcely registra C KN 4265/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 355 
m2 geometrickým plánom č. 37119192-47/2010 zo dňa 8.7.2010, vyhotoveného 
geodetickou kanceláriou Beáta Tarcalová GEOTAR, Bardejov, úradne overeného 
Správou katastra Bardejov dňa 23.7.2010 pod č. 454/2010 
ťarchy:    bez zápisu 
celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 2518 m2 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2010 
zo dňa 24.9.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Biľom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov, predstavuje 32.600,00 € . 
 

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. 4267/24 – zastavané plochy o výmere 2518 m2    
 odčlenenej od parcely registra C KN 4267/2 – zastavané plochy a nádvoria 

o výmere 29639 m2 geometrickým plánom č. 37119192-50/2010 zo dňa 
20.7.2010, vyhotoveného geodetickou kanceláriou Beáta Tarcalová GEOTAR, 
Bardejov, úradne overeného Správou katastra Bardejov dňa 23.7.2010 pod č. 
456/2010 

ťarchy:     bez zápisu  
celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 2518 m2 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 70/2010 
zo dňa 24.9.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Biľom v zmysle vyhlášky MS 
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších 
predpisov, predstavuje 32.600,00 € . 

Hlasovanie:       za: 49   proti:0             zdržalo sa: 0 
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov PSK. 
 
 

K bodu 16A – Nakladanie akciových spoločností Spoločné 
zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným 
vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností v k. ú. Humenné):  
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K bodu 16B – Nakladanie akciových spoločností Spoločné 
zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným 
vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností v k. ú. Svidník): 
K bodu 16C – Nakladanie akciových spoločností Spoločné 
zdravotníctvo, a. s. a Vranovská nemocnica, a. s., s nepeňažným 
vkladom (súhlas s prevodom nehnuteľností v k. ú. Vranov nad 
Topľou): J. Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že 
materiál bol rozčlenený v súlade s požiadavkou zastupiteľstva podľa jednotlivých nemocníc 
s prioritou, že získané finančné prostriedky budú použité na ich rekonštrukciu, modernizáciu 
a ďalšie investičné akcie. Materiály obsahujú zápisnice zo zasadnutí správnych rád. Rokovaní 
sa zúčastnili aj poslanci PSK za dané okresy PSK. 
Diskusia:   
Poslanec Bieľak doplnil návrh na uznesenie o ďalšiu podmienku, že finančné prostriedky 
získané z predaja nižšie uvedeného majetku budú použité na modernizáciu jednotlivých 
nemocníc. Tieto prostriedky by mali byť účelovo viazané, ako už bolo povedané na minulom 
zasadnutí zastupiteľstva. Poslanec Bizovský súhlasil so stiahnutím materiálu z rokovania 
minulého zastupiteľstva, pretože sa neuskutočnili zasadnutia správnych a dozorných rád, čiže 
k predaju sa nemohli vyjadriť poslanci PSK. Konštatoval, že zdravotníctvo je dlhodobo 
podfinancované a zmluvy so zdravotnými poisťovňami hlavne u malých a stredných 
nemocníc nie sú na úrovni zmlúv a financie nie sú na úrovni financií veľkých štátnych 
nemocníc. Nemocnice, v ktorých má PSK svoj majetkový podiel, neboli v minulosti 
prijímateľmi pôžičky. Keďže nie sú štátnymi nemocnicami, nebudú oddĺžené pri 
transformácii na akciové spoločnosti. Tieto nemocnice nedostali príspevok z európskych 
štrukturálnych fondov a peniaze, ktoré v nich ostali, sú minimálne na 99% vyčerpané. PSK 
prijímal rozpočet na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 – 2013, v ktorom nie sú plánované 
žiadne investície do zdravotníctva. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu predloženého 
materiálu, ak chce PSK pomôcť regiónu, občanom ktorí v ňom žijú a zamestnancom 
nemocníc. Aj pri zachovaní všetkých pravidiel napr. verejnej obchodnej súťaže, určenia ceny 
pozemkov, nemusia byť financie také, aké si jednotlivé nemocnice naplánovali z pohľadu 
stavu majetku. Plán nákupu kvalitných zdravotníckych zariadení je len informatívny, nakoľko 
musia prebehnúť verejné obchodné súťaže. Komisia zdravotníctva už na svojom 
predchádzajúcom zasadnutí súhlasila s týmto predajom s podmienkou, aby získané finančné 
prostriedky išli do rekonštrukcie budov a na reprodukciu zdravotníckej techniky. 
Podpredseda Ragan dodal, že nemocnice splnili podmienky stanovené zastupiteľstvom na 
minulom zasadnutí. Preto je potrebné predložený návrh schváliť aj s podnetným návrhom 
poslanca Bieľaka. Predseda PSK Chudík uviedol, že predložené návrhy uznesení budú 
doplnené o druhú podmienku v znení: finančné  prostriedky získané  z predaja  nižšie 
uvedeného majetku budú účelovo použité na modernizáciu majetku 16A - Nemocnice A. Leňa 
Humenné, n. o., 16B - Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, n. o. a 16C - Vranovskej 
nemocnice, n. o. 
Spoločné hlasovanie o návrhoch na uznesenie k bodom 16A, 16B, 16C: 
Návrh na uznesenie k bodu 16A: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b)  zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15  Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 
dňa 2. 3. 2010                      s ú h l a s í  
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s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. s., 
Lamačská cesta 3, Bratislava, IČO: 36612847, ktoré boli Prešovským samosprávnym 
krajom vložené do akciovej spoločnosti ako nepeňažný vklad  

s    p o d m i e n k o u, 

1/ že pozemky pod budovami iných vlastníkov a pozemky v okolí týchto budov (priľahlé  
    pozemky)   budú   predávané   priamym   predajom   minimálne   za   cenu  33 eur/m²  
    a  ostatné  nehnuteľnosti  budú  predávané  na  základe výsledkov verejnej obchodnej  
    súťaže alebo dražby 
2/ že  finančné  prostriedky  získané  z predaja  nižšie uvedeného  majetku budú účelovo 
    použité na modernizáciu majetku Nemocnice A. Leňa Humenné, n. o. 
Predmetom prevodu budú nehnuteľnosti, resp. ich časti vytvorené na základe 
geometrických plánov  v k. ú. Humenné, zapísané na LV č. 2033, a to: 
Nehnuteľnosti v k. ú. Humenné zapísané na LV č. 2033: 

• stavba -  prevádzková budova súp. č. 2284 postavená na parcele č. 3362/10 
a pozemok registra C KN parcelné číslo  3362/10, zastavané plochy a nádvoria   
vo výmere  320 m², priľahlý pozemok vytvorený z pozemku 3362/4 o výmere cca 
1100 m2 

• stavba - Hematologické, transfúzne oddelenie, kaplnka  súp. č. 2423 postavená na 
parcele č. 3631/2 a pozemok  registra C KN parcelné číslo 3631/2, zastavané 
plochy a nádvoria  vo výmere 573 m², priľahlý pozemok  vytvorený z pozemku 
3634/1 o výmere cca 1000 m2 

• stavba - Patológia, dispečing súp. č. 2427 postavená na parcele č. 3628/1 a pozemok  
registra C KN parcelné číslo 3628/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 506 
m², priľahlý pozemok vytvorený z pozemku 3634/1 vo výmere cca 1000 m² 

• pozemok  vytvorený z pozemku registra CKN parcelné číslo 3636/1 o výmere cca  
800 m²   

• pozemok  vytvorený z pozemku registra CKN parcelné číslo 3362/4 o výmere cca  
300 m²   

• pozemok  vytvorený z pozemku registra CKN parcelné číslo 3377/1 o výmere cca 500 
m²  

• stavba – spaľovňa nemocničných odpadov v NsP Humenné súp. č. 5622 postavená  na 
parcele 3362/19 a pozemok registra CKN 3362/19, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 324 m2 a priľahlý pozemok vytvorený z pozemku CKN  3362/4 o výmere 
cca 800 m2 

• stavba - NN rozvodňa súp. č. 2431 postavená na parcele 3619/3 a pozemok registra  
CKN 3619/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2 a priľahlý pozemok 
vytvorený z parcely CKN 3634/1 o výmere cca 500 m2. 

 
Návrh na uznesenie k bodu 16B: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b)  zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15  Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 
dňa 2. 3. 2010                      s ú h l a s í  
s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a.s., 
Lamačská cesta 3, Bratislava, IČO: 36612847, ktoré  boli Prešovským samosprávnym 
krajom vložené do akciovej spoločnosti ako nepeňažný vklad  

s    p o d m i e n k o u, 
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1/ že pozemky pod budovami iných vlastníkov a pozemky v okolí týchto budov (priľahlé  
    pozemky)    budú    predávané   priamym   predajom   minimálne  za  cenu  33 eur/m²  
    a  ostatné  nehnuteľnosti  budú  predávané  na  základe výsledkov verejnej obchodnej  
    súťaže alebo dražby 
2/ že finančné prostriedky získané z predaja nižšie uvedeného majetku budú účelovo 
    použité  na  modernizáciu majetku Nemocnice arm. gen. L. Svobodu Svidník, n. o. 
Predmetom prevodu budú nehnuteľnosti, resp. ich časti vytvorené na základe geometrických 
plánov v k. ú. Svidník, zapísané na LV č. 64,  a to: 
Nehnuteľnosti v k. ú. Svidník zapísané na LV č. 64: 

• pozemok (parkovisko) registra CKN parcelné č. 383/35, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere  602 m²   

• stavba súp. č. 456 -  48 bytových jednotiek, blok S, postavená na parcele č. 383/1, 
pozemok registra CKN parcelné č. 383/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere  
2036 m²  

• stavba súp. č. 2051 -  čistiaca stanica postavená na parcele č. 350/11 a pozemok 
registra C KN  parcelné č. 350/11, ostatné plochy  o výmere 500 m² 

• pozemok  registra CKN  parcelné  č. 350/57, ostatné plochy o výmere 1 945 m²  
• pozemok registra C KN parcelné číslo 350/33, ostatné plochy  o výmere 1 283 m² 
• stavba súp. č. 2059 - Doliečovacie oddelenie, postavená  na parcele č. 360  a pozemok 

registra C KN  parcelné číslo  360, zastavané plochy a nádvoria  o výmere1495 m²  
• stavba súp. č. 2060 – prev. budova a kanc. NsP  postavená  na pozemku 359/13 

a pozemok registra C KN parcelné č. 359/13, zastavané plochy a nádvoria  o 
výmere 312 m² 

• pozemok registra  C KN parcelné č. 359/1/2,  ostatné plochy o výmere 4804  m²  
• pozemok registra  C KN parcelné č. 359/1/1, záhrady o výmere 24 100  m² 
• pozemok registra  C KN parcelné č. 359/12, zastavané plochy a nádvoria 

(rozostavaný pavilón inf. odd.) o výmere 7685 m2 
• stavba súp. č. 2055- garáže na parcele  č. 350/3, pozemok registra C KN parcelné č. 

350/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 148 m2 
• stavba  súp. č. 2055 -  skleník  a dielne dop., postavená na parcele č. 365, pozemok  

registra C KN parcelné č. 365, zastavané plochy a nádvoria o výmere 645 m2  
• stavba súp. č. 2055 -   umývarka áut  postavená na parcele 350/35, pozemok registra 

CKN parcelné č. 350/35, ostatné plochy o výmere 95 m2 
• stavba súp. č. 2056 - dopravno-záchrannej služby, postavená na parcele 

350/4, pozemok registra CKN parcelné č. 350/4, zastavané plochy a nádvoria  
o výmere 464 m2 a priľahlý pozemok registra CKN parcelné číslo 350/45 ostatné 
plochy o výmere 613 m2 

• pozemok registra C KN parcelné č. 350/36, ostatné plochy o výmere 12 m2 
• stavba súp. č. 2058 – infekčná ambulancia postavená na parcele č. 364, pozemok  

registra C KN parcelné č. 364, zastavané plochy a nádvoria o výmere 378 m2 
• stavba – súp. č. 320 – garáž postavená na parcele č. 350/10, pozemok registra CKN 

ostatné plochy, parcelné č. 350/10 o výmere 17 m2 
• stavba – súp. č. 321 – garáž postavená na parcele č. 350/9, pozemok registra CKN 

ostatné plochy,  parcelné č. 350/9  o výmere 16 m2 
• stavba – súp. č. 322 – garáž postavená na parcele č. 350/8, pozemok registra CKN 

ostatné plochy, parcelné č. 350/8 o výmere 16 m2 
• stavba – súp. č. 323 – garáž postavená na parcele č. 350/7, pozemok registra CKN 

ostatné plochy,  parcelné č. 350/7 o výmere 15 m2 
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• stavba – súp. č. 324 – garáž postavená na parcele č. 350/12, pozemok registra CKN 
ostatné plochy,  parcelné č. 350/12 o výmere 23 m2 

• stavba – súp. č. 2053 – olejové hospodárstvo, postavená na parcele č. 350/2, pozemok 
registra CKN  č. 350/2, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 349 m2 

• stavba – súp. č. 2057 – odd. tub. a pľúc. chorôb, postavená na parcele č. 357, pozemok 
registra CKN  č. 357, zastavané plochy a nádvoria  o výmere  203 m2. 

 
Návrh na uznesenie k bodu 16C: 

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b)  zákona 
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15  Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 
dňa 2. 3. 2010                      s ú h l a s í  
s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Vranovská nemocnica, a. s., M.R 
.Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, IČO: 44343566, ktoré boli Prešovským 
samosprávnym krajom vložené do akciovej spoločnosti ako nepeňažný vklad 
s    p o d m i e n k o u, 

1/ že pozemky pod budovami iných vlastníkov a pozemky v okolí týchto budov (priľahlé  
    pozemky)   budú   predávané   priamym   predajom   minimálne   za   cenu  33 eur/m²  
    a  ostatné  nehnuteľnosti  budú  predávané  na  základe výsledkov verejnej obchodnej  
    súťaže alebo dražby 
2/ že finančné prostriedky získané z predaja nižšie uvedeného majetku budú účelovo 
    použité na modernizáciu majetku Vranovskej nemocnice, n. o. 
Predmetom prevodu budú nehnuteľnosti v k. ú. Vranov nad Topľou, zapísané na LV č. 
1376,  a to: 

• stavba - budova súp. č. 96 (mikrobiológia) postavená na parcele č. 1847 a pozemok  
registra C KN parcelné č. 1847, zastavané plochy a nádvoria o výmere  489 m² 

• stavba - budova súp. č. 1226 postavená na parcele číslo 1009/1 a pozemok registra C 
KN parcelné č. 1009/1, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 331 m2  

• stavba -  ubytovňa súp. č. 2495 postavená na parcele číslo 1009/2  a pozemok 
registra C KN parcelné č. 1009/2, zastavané plochy a nádvoria  o výmere  170 m² 

• pozemok vytvorený z pozemku registra C KN parcelné č.1801/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere cca 30 m2. 

 
Hlasovanie:       za: 48   proti:0             zdržalo sa: 0 
Návrhy na uznesenie k bodom 16A, 16B, 16C boli schválené. 
 
 

K bodu 17 – Návrh zmien zástupcov PSK v správnych 
a dozorných radách zdravotníckych zariadení: MUDr. Zby ňovský, 
vedúci odboru zdravotníctva Úradu PSK, predkladá v dôsledku ukončenia poslaneckého 
mandátu poslancov PSK, členov dozorných a správnych rád zdravotníckych zariadení v PSK, 
návrh zmien členov dozorných a správnych rád v uvedených zdravotníckych zariadeniach: 
Nemocnica arm. gen. L. Svobodu Svidník, n. o.: správna rada bez zmeny; dozorná rada – 
navrhovaný Peter Pilip (výmena za Annu Andrejuvovú).  
Ľubovnianska nemocnica, n. o.: správna aj dozorná rada bez zmien. 
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Vranovská nemocnica, n. o.: správna rada – navrhovaná Ing. Mária Holíková, PhD. (výmena 
za MVDr. Igora Pribulu); dozorná rada  bez zmeny. 
Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o.: zmena návrhu oproti predloženému materiálu. Správna 
rada – navrhovaný MUDr. Tibor Focko (výmena za Ing. Jozefa Babjaka); dozorná rada – 
navrhovaný Ing. Jozef Savka (výmena za Ing. Máriu Kulanovú). 
Spoločné zdravotníctvo, a. s.: predstavenstvo – navrhovaný MUDr. Peter Chudík (výmena za 
MUDr. Františka Orlovského); dozorná rada – navrhovaný MUDr. Andrej Havrilla (výmena 
za PaedDr. Jaroslava Suchého). 
Svet zdravia, a. s.: predstavenstvo aj dozorná rada bez zmeny. 
Vranovská nemocnica, a. s.: predstavenstvo – navrhovaný Ing. Ján Ragan (výmena za Jána 
Jakubčina); dozorná rada – navrhovaný MUDr. Juraj Kuročka (výmena za MUDr. Františka 
Mrážika), navrhovaný MUDr. Ing. Marek Fedor (výmena za MUDr. Dušana Hrušku). 
Diskusia:  
Poslanec Tarcala požiadal o 5-minútovú prestávku na poradu poslaneckého klubu KDH-
SDKÚ-DS. Predseda PSK Chudík vyhlásil prestávku v súlade s Rokovacím poriadkom 
Zastupiteľstva PSK. 
Po ukončení zasadnutia poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS predseda PSK Chudík 
informoval zastupiteľstvo, že navrhnutí kandidáti z tohto poslaneckého klubu neprijímajú 
funkcie uvedené v predloženom návrhu. Materiál bude upravený nasledovne: v Dozornej rade 
Nemocnice A. Leňa Humenné, n. o., nebude MUDr. František Orlovský; v Dozornej rade 
Vranovskej nemocnice, a. s., nebude MUDr. Ing. Marek Fedor. Poslanec Kostilník 
pripomenul, že ešte v minulom roku sa vzdal členstva v Dozornej rade Nemocnice A. Leňa 
Humenné, n. o. a trvá na pôvodnom rozhodnutí. Predseda PSK Chudík dodal, že ďalšia 
zmena bude v Dozornej rade Nemocnice A. Leňa Humenné, n. o., ktorej členom nebude 
MUDr. Vladimír Kostilník. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 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     predložený návrh zmien zástupcov PSK v správnych 
a dozorných radách zdravotníckych zariadení v PSK  s nasledovnými zmenami: 
1/ MUDr. František Orlovský súhlasil s dohodou poslaneckého  klubu  KDH-SDKÚ-DS nebyť  
    naďalej členom Dozornej rady Nemocnice A. Leňa Humenné, n. o. 
2/ MUDr. Vladimír Kostilník sa vzdal č lenstva v Dozornej rade Nemocnice A.Leňa Humenné,  
    n. o.     
3/ MUDr. Ing. Marek Fedor neprijal navrhnutú kandid atúru byť  členom Dozornej rady  
    Vranovskej nemocnice, a. s., v súlade s dohodou poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS.  
Hlasovanie:       za: 33   proti: 0          zdržalo sa: 17 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
 

K bodu 18 – Rôzne: 
A/ Dohoda o urovnaní: JUDr. Luka číková, právne oddelenie Úradu PSK, uviedla, že 
predmetom predkladanej dohody o urovnaní je pokus o uzavretie zmieru v právnej veci NsP 
A. Leňa Humenné proti Štefanovi Čopanovi o zaplatení nedoplatku na nájomnom, ktorý 
vznikol ešte z činnosti nemocnice. PSK sa stal procesným nástupcom v danom súdnom spore 
po zrušení nemocnice. Nemocnica s uzavretím zmieru súhlasila, avšak z procesných dôvodov 
nedošlo do doby prechodu práv a povinností ku konkrétnej dohode. S prihliadnutím na tento 
stav a povinnosť súdu pokúsiť sa o zmier konajúca sudkyňa vyzvala účastníkov konania, aby 
sa pokúsili uzavrieť dohodu. Bližšia podstata súdneho sporu spolu s právnou kvalifikáciou je 
uvedená v dôvodovej správe. 
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie. 
Návrh na uznesenie: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v platnom znení, s prihliadnutím primerane na § 16 písm. l) Zásad hospodárenia 
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení        s ú h l a s í   
s uzavretím Dohody o urovnaní medzi Prešovským samosprávnym krajom a Štefanom 
Čopanom  S-TEAM, Jasenov 230, 066 01, IČO: 33602743 tak, že:  
Štefan Čopan uhradí na účet Prešovského  samosprávneho  kraja  sumu  666,28 € do 5 
dní od podpisu  Dohody o urovnaní a  
PSK zoberie späť návrhy na začatie konania vo veciach vedených na Okresnom súde 
Humenné pod č. k. 10C/43/2007 a 5C 160/2009 do 5 dní od pripísania sumy 666,28 € na 
účet Prešovského samosprávneho kraja.   
Hlasovanie:       za: 47   proti: 0          zdržal sa: 1 
Návrh na uznesenie bol schválený. 
 
Predseda PSK Chudík pripomenul poslancom PSK, že v termíne do 31. 10. 2010 môžu 
predkladať nominácie na Ceny PSK v súlade so Zásadami udeľovania verejných ocenení 
PSK. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční dňa 11. 1. 2011. 
 
 

K bodu 19 – Interpelácie poslancov: 
Poslanec Perignáth interpeloval riaditeľa Úradu PSK vo veci stiahnutia výpovede zo strany 
PSK z dohody o spolufinancovaní knižníc podľa koncepčného materiálu schváleného v roku 
2004 v okresoch Kežmarok, Levoča, Stropkov, Sabinov, ktoré nemajú regionálne knižnice. 
Chcel vedieť, či je nutný tento spôsob riešenia a či nie je možné rokovať s primátormi väčších 
miest, aby prispeli do regionálnych knižníc a s touto čiastkou uvažovať o určitej pomoci 
týmto knižniciam, ktoré musia financovať mestá zo svojho vlastného rozpočtu. Predseda 
PSK Chudík odpovedal, že v situácii keď PSK krátil rozpočet o 10%, teda aj mzdy 
zamestnancov Úradu PSK a zamestnancov v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
PSK,  nemôže platiť to, čo nemá zo zákona dané. Ide o deväť ľudí, traja v Kežmarku a po 
dvoch  v Sabinove, Levoči a Stropkove. Mestá a obce dostali od štátu 140 mil. €, VÚC 
nedostali nič. Aj Zastúpenie PSK v Bruseli má od 1. 11. 2010 len jedného pracovníka. Je to 
princíp solidarity a vzhľadom k rozpočtu roka 2011 je potrebné spraviť aj takéto opatrenia. 
Poslanec Perignáth dodal, že práve túto solidaritu tieto knižnice nepociťujú, lebo sedem 
regionálnych knižníc je financovaných z rozpočtu VÚC. Veľkosť knižnice napr. v Kežmarku 
zodpovedá regionálnym knižniciam, ale prakticky celé náklady musí znášať mesto. Je zlá 
ekonomická situácia, ale možno by ich mal PSK nejakým spôsobom solidárne riešiť v rámci 
koncepcie, ktorú chce prijať v rámci kultúry a do tej doby počkať s výpoveďou. Predseda 
PSK Chudík poznamenal, že poslanec Perignáth je prednosta MsÚ v Kežmarku, preto ho 
trápia tri pracovné miesta. Jeho osobne trápi nedostatok finančných prostriedkov v sume 2,5 
mil. € na most v Orlove, lebo je to kompetencia PSK a túto situáciu je potrebné riešiť. 
Poslankyňa Turčanová sa ako jediná poslankyňa PSK zúčastnila osláv 60. výročia 
existencie DSS vo Spišskom Štvrtku. Upozornila na problémy s prenájmom DSS Spišský 
Štvrtok a požiadala predsedu PSK, aby začal rokovať s vlastníkom o dlhodobej nájomnej 
zmluve, aby sa mohli žiadať finančné prostriedky z eurofondov na rekonštrukciu kláštora, 
prípadne nájsť iné vhodné riešenie, aby zariadenie spĺňalo európske štandardy. Predseda 
PSK Chudík  odpovedal, že nájomnú zmluvu podpisuje riaditeľ danej organizácie. Teda on 
má tú zodpovednosť rokovať a potom žiadať, čo mohol už dávno urobiť. Bude rád, ak riaditeľ 
veci nájmu dojedná a v rámci grantovej schémy bude môcť PSK žiadať finančné prostriedky, 
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tak ako v prípade iných sociálnych zariadení, z ktorých niektoré dostali granty už dvakrát. 
Iniciatívu musí prejaviť hlavne riaditeľ zariadenia. 
Poslanec Oros interpeloval Ing. Kozáka, riaditeľa SÚC PSK, vo veci schválených projektov 
rekonštrukcie ciest a mostov, konkrétne nedokončených úsekov ciest Veľký Šariš – Medzany, 
Veľký Šariš – - Malý Šariš, ktoré sú v dezolátnom stave. Predseda PSK Chudík dodal, že na 
vznesenú interpeláciu dostane v lehote do 30 dní písomnú odpoveď. 
 
 

K bodu 20 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 8. zasadnutie Zastupiteľstva 
PSK. Poďakoval poslancom PSK za účasť a  pozval ich na ďalšie 9. zasadnutie Zastupiteľstva  
PSK so schváleným termínom dňa 7. 12. 2010 o 10.00 hod. 
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