Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 2 / 2014

z 3. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 18. februára 2014 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2013.
4. Voľba hlavného kontrolóra PSK.
5. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti.
6. Návrh na voľbu členov - neposlancov do komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK.
7. Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v zmysle platných stanov ARR PSK.
8. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
9. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
10. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl
v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015.
11. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Školský internát ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32 v Prešove.
12. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010.
13. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013.
14. Informácia o realizácii Programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ v rámci výkonu kompetencií PSK ako Správcu schémy
malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu.
15. Schválenie predfinancovania a spolufinancovania projektu v rámci HU – SK – RO – UA ENPI CBC Programme 2007 - 2013
„Kozmický systém včasného varovania“.
16. Návrh na menovanie riaditeľa Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni.
17. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov implementovaných projektov v rámci výzvy ROP.
18. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie
do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie
do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP k zabezpečeniu realizácie projektov po schválení žiadostí o NFP
a financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
19. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 452/2013, 453/2013 z 12. 2. 2013 a č. 508/2013 z 11. 6. 2013.
20. Rôzne.
21. Interpelácie poslancov.
22. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 3.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 62 poslancov.
Následne navrhol zaradiť ako bod 20 materiál s názvom Návrh podpredsedov PSK, ich
pracovného úväzku a mesačnej odmeny s následným prečíslovaním ďalších bodov programu.
Program 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2013.
4. Voľba hlavného kontrolóra PSK.
5. Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti.
6. Návrh na voľbu členov - neposlancov do komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK.
7. Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v zmysle platných stanov ARR PSK.
8. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
9. Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
10. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení VZN PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl
v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie v školskom roku 2014/2015.
11. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Školský internát ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32 v Prešove.
12. Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok 2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010.
13. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013.
14. Informácia o realizácii Programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ v rámci výkonu kompetencií PSK ako Správcu schémy
malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu.
15. Schválenie predfinancovania a spolufinancovania projektu v rámci HU – SK – RO – UA ENPI CBC Programme 2007 - 2013
„Kozmický systém včasného varovania“.
16. Návrh na menovanie riaditeľa Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni.
17. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov implementovaných projektov v rámci výzvy ROP.
18. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie
do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie
do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP k zabezpečeniu realizácie projektov po schválení žiadostí o NFP
a financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
19. Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č. 452/2013, 453/2013 z 12. 2. 2013 a č. 508/2013 z 11. 6. 2013.
20. Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku a mesačnej odmeny.
21. Rôzne.
22. Interpelácie poslancov.
23. Záver.

Hlasovanie:
za: 60
proti: 0
Program 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Bieľaka, Ceľucha, Gašpára
Havrillu, Krajňáka.
Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
zdržali sa: 4
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Jánošíka a Vokála.

K

bodu

2

–

Informatívna

správa

o plnení

uznesení

Zastupiteľstva PSK: Materiál do zastupiteľstva predložil Ing. Majda, hlavný
kontrolór PSK, v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom
znení a Organizačným poriadkom PSK. Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení
č. 1 – 6/2014 je hodnotené uznesenie č. 3/2014 k voľbe hlavného kontrolóra splnené.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
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Hlasovanie:
za: 61
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 3 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II.
polrok 2013:

Ing. Majda, hlavný kontrolór PSK, pripomenul, že ÚHK PSK okrem
bežnej agendy zabezpečuje aj postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v PSK. Tento postup upravujú Zásady
vybavovania sťažností a petícií v PSK, ktoré boli spracované v súlade so zákonom NR SR č.
9/2010 Z. z. o sťažnostiach, zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona NR SR
č. 242/1998 a Zásadami kontrolnej činnosti ÚHK PSK. Na ÚHK PSK došlo za sledované
obdobie celkom 18 podaní, čo je o 18 podaní menej ako v I. polroku 2013, z toho bolo 17
vecne príslušných. Podľa percentuálneho zastúpenia bolo najviac sťažností na odbore
zdravotníctva v počte 7 (39 % zo všetkých došlých sťažností), na odbor sociálny došlo 5
sťažností (28 %), na odbor školstva 4 sťažnosti (22 %) a na odbor dopravy 1 sťažnosť (6 %).
Opodstatnená sťažnosť bola iba jedna, čo je 6 % zo všetkých podaných žiadostí. Pokles
sťažností bol hlavne na odbore zdravotníctva a dopravy. V II. polroku 2013 bol zvýšený počet
podaní na odbore sociálnom v počte 5 oproti I. polroku 2013. V II. polroku 2013 nebola
zaevidovaná v centrálnej evidencii žiadna petícia. Celkový prehľad o vybavených podaniach
je spracovaný v tabuľkovej prílohe správy.
Diskusia:
Poslanec Kahanec upozornil, v prílohe č. 1 s názvom Centrálna evidencia vybavovania
sťažností za II. polrok 2013, na sťažnosť čistenia priekop okolo cesty, ktorú chce ale
zovšeobecniť v súvislosti s riešením a spracovaním plánu opráv komunikácií v správe PSK.
Na čistenie priekop pri teriakovskej ceste dole v Šalgovíku sa sťažovali obyvatelia Šalgovíka,
mestskej časti Prešova. Vzhľadom na veľký počet takýchto ciest ich nebude všetky menovať.
Udržiavanie priekop pri cestách je vážnym problémom, ktorý by PSK v budúcnosti mal riešiť.
Upozorňuje na tento problém a chce aby ho zobrali do úvahy hlavne kompetentní, ktorí riešia
opravy ciest. Keď sa priekopy neudržiavajú, potom sa nedajú poriadne opraviť ani samotné
komunikácie, lebo úplne do krajníc sú položené koberce a pod.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za II. polrok 2013.
Hlasovanie:
za: 62
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 – Voľba hlavného kontrolóra PSK:

Predseda PSK
Chudík uviedol, že dnes Zastupiteľstvo PSK po šiestich rokoch pristupuje k voľbe hlavného
kontrolóra, ktorého funkčné obdobie končí dňa 19. 2. 2014. Uznesením Zastupiteľstva PSK č.
3/2014 zo dňa 7. 1. 2014 bol vyhlásený a zverejnený dňa 8. 1. 2014 na úradnej tabuli
a webovej stránke PSK deň konania voľby. Komisia na otváranie obálok a posúdenie
náležitostí prihlášok kandidátov vymenovaná predsedom PSK konštatovala, že všetci šiesti
prihlásení kandidáti splnili podmienky účasti na voľbe hlavného kontrolóra. V zmysle
ustanovenia § 19a ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. na zvolenie hlavného kontrolóra je
potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov zastupiteľstva, teda súhlas
minimálne 32 poslancov v prvom kole. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezíska,
vykoná zastupiteľstvo druhé kolo volieb, v ktorom bude zvolený kandidát s najväčším počtom
hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti
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s najväčším počtom hlasov. Až dnes pred zasadnutím zastupiteľstva dostali poslanci
životopisy jednotlivých kandidátov z dôvodu ochrany osobných údajov. Každý z prítomných
kandidátov má právo v deň konania voľby vystúpiť na zasadnutí zastupiteľstva v časovom
rozsahu 5 minút. Následne sa predstavili jednotliví kandidáti, ktorí splnili podmienky účasti
na voľbe hlavného kontrolóra PSK.
Ing. Jozef Hudák pochádza z obce Bukovce a 15 rokov žije v Stropkove. Študoval na
Gymnáziu vo Svidníku a následne pokračoval v štúdiu ekonomiky na SPU v Nitre, ktorú
úspešne ukončil v roku 1993. Jeho pracovný život začal na ekonomickom úseku akciovej
spoločnosti IDEA, a. s., Nitra a v roku 1994 nastúpil do VÚB, a. s, kde pôsobil ďalších 18
rokov prakticky na všetkých pozíciách aj na regionálnom riaditeľstve. Neoddeliteľnou
súčasťou manažéra banky bola kontrolná činnosť, ktorá zahŕňala dodržiavanie pracovných
postupov, metodiky, platnej legislatívy a za 7 rokov jeho pôsobenia vo funkcii riaditeľa banky
vnútorný audit vždy konštatoval, že kontrolná činnosť bola vždy plnená veľmi úspešne. Je
presvedčený, že má dostatok skúseností na zvládnutie dôležitej a zodpovednej funkcie
hlavného kontrolóra PSK. Uvedomuje si, že kontrola nie je o represii, ale hlavne
o predchádzaní vzniku nedostatkov, preto sa bude snažiť, aby ÚHK PSK zamestnancom
a organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK radil a pomáhal metodicky, aby tieto
nedostatky nevznikali. Jeho predchádzajúca prax ho naučila neuspokojiť sa so zaužívanými
stereotypmi, ale byť otvorený novým výzvam a situáciám, ako je aj zmena právnych
predpisov, zmena pôsobenia, atď. Stále sa riadil a naďalej sa riadi filozofiou dodržiavania
právnych predpisov a zákonov a to bude robiť aj vo funkcii hlavného kontrolóra. Verí, že si
zaslúži dôveru Zastupiteľstva PSK.
Ing. Ladislav Škyvra pôsobil 4 roky na sekcii kontroly Ministerstva obrany SR, kde
v prevažnej miere vykonával následné finančné kontroly, kontrolu obstarávania a akvizičných
procesov. V roku 2008 nastúpil na sekciu kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR, kde
pôsobí aj v súčasnosti na expozitúre v Prešove. V priebehu rokov 2008 – 2013 bol na dva
roky presunutý na Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity na pozíciu
projektového konzultanta - manažéra pri rozbiehaní lokálnych stratégií komplexného
prístupu, cez ktoré sa mohli obce a mestá uchádzať o projekty. V súčasnosti pôsobí v sekcii
kontroly a boja proti korupcii Úradu vlády SR na expozitúre v Prešove, ktorá je v zmysle
organizačného poriadku prierezovým útvarom, čiže plní úlohy všetkých odborov sekcie
nachádzajúcich sa v Bratislave. V prvom rade je to kontrola finančná ako následné finančné
kontroly finančných prostriedkov poskytnutých obciam, neziskovým organizáciám a ďalším
subjektom formou dotácie alebo výzvy a kontrola v štátnej správe. Sekcia pôsobí ako partner
Európskeho úradu pre boj proti podvodom, kde je nápomocná pri administratívnom
vyšetrovaní hlavne poskytnutých prostriedkov z EÚ SR. Plní aj úlohy odboru sťažností,
petícií a iných podaní, čiže priamo sa zúčastňuje v regióne východného a stredného Slovenska
na riešení, vybavovaní, kontrole sťažností a petícií v štátnych orgánoch patriacich pod Úrad
vlády SR. Podstata jeho práce v oblasti kontroly stále spočívala vo výkone následnej
finančnej kontroly v rezorte obrany alebo na Úrade vlády SR. V prípade zvolenia za hlavného
kontrolóra PSK chce v plnej miere využiť svoje dlhoročné praktické skúsenosti s výkonom
kontroly v zmysle presadzovania zákonnosti a hlavne hospodárnosti a účelnosti používania
verejných prostriedkov, ktorými PSK disponuje. V prvom rade by vykonal analýzu činnosti
samotného útvaru hlavného kontrolóra a na základe jej výsledkov by zastupiteľstvu ponúkol
postupnosť ďalších krokov.
Ing. Štefan Tichý pochádza z Vranova nad Topľou, kde v roku 1991 ukončil gymnázium.
Prvé vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1996 na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, kde na fakulte financií potom krátky čas pôsobil ako odborný
asistent. V rokoch 1998 - 2013 pôsobil ako ekonóm spoločnosti TIRO, ktorá sa zaoberala
externým spracovaním účtovníctva, podnikovými financiami a krízovým manažmentom. Jeho
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kvalifikačným posunom bolo špecializované vzdelávanie konkurzných správcov, ktoré
absolvoval v roku 2006 a odvtedy je zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR ako
konkurzný správca. Svoje vedomosti aplikoval aj pri riešení problémov v obci Pavlovce
v okrese Vranov nad Topľou, ktorá ako prvá v SR vstúpila do nútenej správy a on bol
v spolupráci s ministerstvom financií menovaný prvým núteným správcom tejto obce v SR.
Na prelome rokov 2006 a 2007 bola táto nútená správa úspešne ukončená. Po štrnástich
rokoch ekonomickej praxe sa rozhodol rozšíriť svoje vedomosti aj v oblasti práva a v roku
2009 nastúpil na Právnickú fakultu Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. V roku 2012
ukončil prvý stupeň štúdia práva obhájením bakalárskej práce na tému ozdravný režim
a nútená správa v obciach. Súbežne so štúdiom práva absolvoval skúšky na súdneho znalca
a od roku 2012 vykonáva činnosť súdneho znalca v oblasti ekonómie a daní. Je členom
Slovenskej asociácie podnikových finančníkov a od roku 2006 sa intenzívne zaoberá
prednáškovou činnosťou na domácich aj medzinárodných konferenciách. Nie je členom
žiadnej politickej strany. Je ženatý a má dve deti. Verí, že zastupiteľstvo podporí jeho voľbu
do funkcie hlavného kontrolóra a on jeho dôveru nesklame. V jeho osobe získa nielen
schopného človeka po odbornej stránke, ale hlavne lojálneho kolegu.
Ing. Ján Majda znova stojí pred Zastupiteľstvom PSK, aby oslovil a požiadal poslanecký
zbor o podporu. Posledných šesť rokov vykonával funkciu hlavného kontrolóra PSK a spravil
si aj odbornú spôsobilosť pre verejné obstarávanie. Poslanci PSK už poznajú jeho prácu.
Vykonával kontrolnú činnosť po schválení plánu kontrol Zastupiteľstvom PSK, ktoré mu
dávalo úlohy a on sa mu štyrikrát ročne zodpovedal predložením správ. Podstatou kontroly
nie je represia, represiou je vychádzajúci záver z kontroly. Podstatou kontroly je metodika,
ktorú vykonávali zamestnanci ÚHK PSK pri samostatnej práci tým, že zariadeniam
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK poskytovali metodickú pomoc. Teda kontrolou je aj
poradenstvo, ktoré má slúžiť vedúcim odborov úradu na odbúravanie neproduktívnych
nákladov a zlepšovanie organizácie práce. Poďakoval za spoluprácu predsedovi PSK,
poslancom PSK a zamestnancom ÚHK PSK a Zastupiteľstvo PSK požiadal o šťastnú ruku pri
voľbe nového hlavného kontrolóra.
Ing. Dušan Lukáč uviedol, že voľba hlavného kontrolóra je v podstate o voľbe osobnosti
a odbornosti, ktorá by nemala byť jednostranná. V prvom rade môže ponúknuť dôsledné
riadenie a organizovanie ÚHK PSK a dôslednú analýzu poznatkov kontrolnej činnosti a ich
aplikáciu v praxi. Za 30 rokov praxe sa pohyboval vždy v ekonomickej, kontrolnej a riadiacej
oblasti. Ekonomická oblasť obsahovala účtovníctvo, mzdy, podnikanie a všetky možné
aspekty ekonomiky. Musel sa vedieť orientovať v ustanoveniach všetkých zákonov,
vyhláškach, nariadeniach nielen ekonomických ale aj obchodných, sociálnych. Je dosť
technickým typom človeka. Je dlhoročným vedúcim folklórnej skupiny, sám organizuje rôzne
netradičné folklórne podujatia a je hospodárom v dvoch mimovládnych organizáciách, ktoré
sa zaoberajú ľudovými tradíciami. Zastupiteľstvu a vedeniu PSK môže ponúknuť svoje
morálne a vôľové vlastnosti. Jeho výhodou a plusom je skutočnosť, že ho nikto nepozná a tým
pádom je nečitateľný. Nie je nikomu ničím zaviazaný, čiže nie je závislý na nijakej firme
a súkromnej osobe. Je zabezpečený, a preto nie je na nikom závislý, je nestranný, zdravo
zásadový, ale aj otvorený všetkým novým veciam. Má 54 rokov, cíti sa zdravý a silný. Celý
život v podstate prežil v tomto kraji a myslí si, že pozná všetky jeho zákutia, dobré veci ale aj
problémy. Chcel by prispieť k zveľaďovaniu všetkých dobrých vecí a odstraňovaniu
problémov. O funkcii kontrolóra nerozprával preto, lebo nechce prázdnymi rečami rozprávať
čo by urobil a nechce kritizovať alebo chváliť prácu súčasného kontrolóra a kontrolného
útvaru, keďže na Úrade PSK doteraz nerobil. Vie, že náplň práce kontrolóra PSK je už 13
rokov, od vzniku VÚC v SR, stanovená zákonom a podľa potreby sa dopĺňa. Najdôležitejšou
úlohou je sledovanie dodržiavania Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
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Mgr. Jozef Nehila je východniar a lokálpatriot a napriek početným ponukám vycestovania do
zahraničia zostal v SR a rozhodol sa svojou prácou zveľaďovať nielen Prešovský kraj ale aj
Slovensko. Ako malé dieťa začal navštevovať tanečný krúžok, kde ho naučili dodržiavať
tradície, zvyky a pravidlá, ktoré sa snaží zachovávať a posúvať aj v súčasnosti a rád by možno
aj prostredníctvom toho dopomohol k rozvoju nášho kraja spojením nových možností
a starých tradícií. Počas svojho krátkeho života prešiel od zlých situácií a pádov cez vzlet až
po stabilizáciu svojej osoby, čo ho naučilo využívať ponúkané príležitosti. Cit k rodnému
kraju, kde žije a pracuje a znalosť miestnych pomerov s dlhodobým aktívnym záujmom
o svoje okolie, ho priviedla k uchádzaniu sa o priazeň Zastupiteľstva PSK.
Diskusia:
Poslanec Kahanec poďakoval uchádzačom za ich vystúpenia. Každý jeden poslanec PSK by
si zaslúžil, aby normálnou súčasťou materiálu k voľbe hlavného kontrolóra boli aj ich
životopisy, ktoré boli rozdané až pred zasadnutím zastupiteľstva. Predsa nie je nič tajné na
tom, keď sa niekto uchádza o funkciu hlavného kontrolóra. Ak chce poslanec prijať svoje
rozhodnutie, nestačí mať iba zoznam kandidátov uvedený v dôvodovej správe. Považuje to za
zásadnú vec, ktorá v materiáli chýbala, a preto nepovažoval tento materiál za úplný
a dostatočný pre rozhodovanie poslancov. Teraz sa jednotliví kandidáti predstavili, poslanci
dostali na stôl ich životopisy, ale to vlastne až na poslednú chvíľu pri danom bode. Keď už
poslanci volia hlavného kontrolóra PSK, čo nie je nič zanedbateľné a v rámci PSK je vlastne
jediný, ktorý by mal kontrolovať hospodárenie a ekonomické nakladanie v PSK, mal by tomu
zodpovedať aj predložený materiál. Predseda PSK Chudík hneď v úvode tohto bodu
zdôvodnil predloženie životopisov pred zasadnutím a nie je to jeho chyba. Z dôvodu
existencie zákona o ochrane osobných údajov bolo dohodnuté, že životopisy jednotlivých
kandidátov dostanú poslanci tesne pred zasadnutím zastupiteľstva a hneď po voľbe hlavného
kontrolóra sa pozbierajú naspäť. Takto rozhodla komisia na otváranie obálok a aj niektorí
uchádzači vo svojich materiáloch napísali, že zverejnia svoje údaje len v deň voľby. Možno
niektoré veľmi demokratické veci sú niekedy na škodu.
Predseda PSK Chudík navrhol do volebnej komisie poslancov Barana, Benka, Ceľucha,
Harabina, Pilipa, Švagerka.
Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
zdržali sa: 4
Volebná komisia bola schválená v tomto zložení.
Predseda PSK Chudík požiadal volebnú komisiu, aby si zvolila svojho predsedu a ujala sa
svojej práce.

K bodu 5 – Voľba členov do výboru pre otázky zamestnanosti:
V zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
niektorých zákonov predkladá predseda PSK Chudík zastupiteľstvu návrh zástupcov PSK
do výborov pre otázky zamestnanosti v jednotlivých okresoch uvedený v návrhu na uznesenie
s tým, že okres Bardejov je pre volebné obvody Bardejov a Svidník, okres Humenné pre
volebné obvody Humenné a Snina, okres Kežmarok je samostatný, okres Poprad je pre
volebné obvody Poprad a Levoča, okres Prešov je pre volebné obvody Prešov a Sabinov,
okres Stará Ľubovňa je samostatný, okres Stropkov je pre volebné obvody Stropkov
a Medzilaborce a okres Vranov nad Topľou je samostatný. V návrhu na uznesenie navrhol
dve zmeny zástupcov PSK, a to v okrese Kežmarok namiesto poslanca Pavla Slovíka zvoliť
poslanca Jozefa Grivalského a v okrese Prešov namiesto poslanca Miroslava Benka zvoliť
poslankyňu Andreu Turčanovú.
Diskusia:
Poslankyňa Aftanasová mala formálnu pripomienku, aby sa uznesenie členilo na časti A –
odvoláva, B – volí, C - ukladá. V časti C navrhla, aby úrad doručil podpísané uznesenie
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Zastupiteľstva PSK príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešovskom kraji,
ktoré ho potrebujú k pracovnej dokumentácii. Predseda PSK Chudík dodal, že navrhované
uznesenie nemusí byť doplnené, pretože odbor sociálny zašle schválené a podpísané
uznesenie príslušným úradom. Poslanec Hopta požiadal, aby niekto vystúpil a povedal,
z ktorých politických strán sú navrhnutí jednotliví kandidáti, aby mal prehľad. Predseda PSK
Chudík si dovolí tvrdiť, že v Zastupiteľstve PSK každý poslanec vie, ktorý poslanec za akú
stranu kandidoval a takéto predstavovanie vôbec nie je potrebné. Členovia výborov sú volení
zastupiteľstvom, čiže ak ich podporí 32 hlasov, budú daným uznesením zvolení. Akceptuje
každý pozmeňovací návrh, ale ak nie je predložený, môže zastupiteľstvo pristúpiť
k samotnému hlasovaniu.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4
zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
A/ o d v o l á v a
zástupcov samosprávneho kraja z výboru pre otázky zamestnanosti a ruší uznesenie
Zastupiteľstva PSK č. 8/2010 zo dňa 19. 1. 2010 k voľbe členov do výboru pre otázky
zamestnanosti
B/ v o l í
zástupcov samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti v jednotlivých okresoch
nasledovne:
Okres
Meno a priezvisko navrhovaného zástupcu
Bardejov
Miroslav Bujda,
Peter Pilip
Humenné
Jozef Fedorko,
Michal Lukša
Kežmarok
Jozef Harabin,
Jozef Grivalský
Poprad
Michal Sýkora,
Vladimír Ledecký
Prešov
Andrea Turčanová,
Miroslav Čekan
Stará Ľubovňa
Peter Bizovský,
Peter Sokol
Stropkov
Peter Obrimčák,
Adrian Kaliňák
Vranov nad Topľou
Juraj Kuročka,
Jaroslav Makatúra
Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 8

K bodu 6 – Návrh na voľbu členov - neposlancov do komisií
zriadených pri Zastupiteľstve PSK: Predseda PSK Chudík predložil
Zastupiteľstvu PSK návrh členov – neposlancov do deviatich pracovných komisií zriadených
pri Zastupiteľstve PSK a následne menoval členov jednotlivých komisií.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 20 ods. 2 zákona č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
A/ r u š í
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 291/2012 zo dňa 14. 2. 2012 k odvolaniu a voľbe členov neposlancov do komisií zriadených pri Z PSK
B/ v o l í
členov - neposlancov do komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK:
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KOMISIA DOPRAVY
Členovia - neposlanci :

Ing. Ján Baloga
Ing. Branislav Repko
Ing. Ján Bijalko
Maroš Kočiš
Ing. Ivan Černega

KOMISIA FINANČNÁ
Členovia - neposlanci :

Mgr. Juraj Hurný
Ing. Juraj Hudáč
Ing. Mária Cingeľová
Ing. Alexander Šoth

KOMISIA KULTÚRY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
Členovia - neposlanci :

Ing. Slavomír Majerčák
PhDr. Dušan Drančak
Mgr. Miroslav Kerekanič
Ing. Juraj Jedinák
Ing. Marcel Tribus

KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU
Členovia - neposlanci :

Ing. Štefan Janko
JUDr. Lýdia Budziňáková
Jaroslav Strachan
Pavol Veteráni
Ladislav Ladomirjak

KOMISIA SOCIÁLNA
Členovia - neposlanci :

Ing. Štefan Szidor
Mgr. Alfonz Veselý
Ing. Anna Brezíková
PaedDr. Jozef Baslár

KOMISIA SPRÁVY MAJETKU
Členovia - neposlanci :

Ing. Peter Makara
Štefan Rusňák
JUDr. Stanislav Ižarik
Mgr. Jozef Bednár
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KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Členovia - neposlanci :

PaedDr. Jozef Muránsky
PaedDr. Branislav Baran
Marián Paško
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák
PhDr. Mikuláš Komanický

KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, OCHRANY A TVORBY
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Členovia - neposlanci :

Ing. Jaroslav Hamrak
Ing. Dušan Molek
Ing. Ivan Džupin
Ing. Ján Baňas

KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA
Členovia - neposlanci :

MUDr. Michal Rusnák
MUDr. Miroslav Lukáč
MUDr. Peter Brenišin

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 7 – Návrh na zmenu členov orgánov ARR PSK v zmysle
platných stanov ARR PSK: V zmysle platných stanov ARR PSK predseda PSK
Chudík predkladá návrh na uznesenie, ktorým navrhuje odvolanie a vymenovanie členov
Zboru zástupcov ARR PSK, Správnej rady ARR PSK, Dozornej rady ARR PSK a
vymenovanie predsedu Zboru zástupcov ARR PSK. V bode A.2 navrhol dve zmeny, a to
namiesto Ing. Petra Molčana vymenovať za člena Zboru zástupcov ARR PSK Ing. Milana
Barana a miesto Ing. Jozefa Kandráča vymenovať Ing. Antona Gašpára.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja na návrh predsedu PSK
A. s c h v a ľ u j e
A.1 odvolanie členov Zboru zástupcov Agentúry regionálneho rozvoja PSK za PSK:
- Miroslav Čurilla (predseda Zboru zástupcov ARR PSK)
- Ing. Ján Ragan (člen Zboru zástupcov ARR PSK)
- MUDr. František Orlovský (člen Zboru zástupcov ARR PSK)
- Ing. Milan Cocuľa (člen Zboru zástupcov ARR PSK)
- Ing. Peter Molčan (člen Zboru zástupcov ARR PSK)
A.2 vymenovanie členov Zboru zástupcov Agentúry regionálneho rozvoja PSK za PSK:
- Ing. Ján Ragan – poslanec PSK
- Ing. Milan Cocuľa – poslanec PSK
- Ing. Milan Baran – poslanec PSK
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-

Ing. Jozef Berta – poslanec PSK
Ing. Anton Gašpár – poslanec PSK

A.3 vymenovanie Ing. Jána Ragana za predsedu Zboru zástupcov ARR PSK za PSK:
- Ing. Ján Ragan – poslanec PSK
A.4 odvolanie členov Správnej rady Agentúry regionálneho rozvoja PSK za PSK:
- JUDr. Anna Aftanasová (člen Správnej rady ARR PSK)
- PhDr. Vladimír Ledecký (predseda Správnej rady ARR PSK)
- Pavol Ceľuch (člen Správnej rady ARR PSK)
- Mgr. Nadežda Sirková (člen Správnej rady ARR PSK)
A.5 vymenovanie členov Správnej rady Agentúry regionálneho rozvoja PSK za PSK:
- JUDr. Anna Aftanasová – poslanec PSK
- PhDr. Vladimír Ledecký – poslanec PSK
- Pavol Ceľuch – poslanec PSK
- PaedDr. Miroslav Benko – poslanec PSK
A.6 odvolanie členov Dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja PSK za PSK:
- Ing. Jaroslav Regec (predseda Dozornej rady ARR PSK)
- Ing. Peter Sokol (člen Dozornej rady ARR PSK)
A.7 vymenovanie členov Dozornej rady Agentúry regionálneho rozvoja PSK za PSK:
- Ing. Peter Sokol – poslanec PSK
- Peter Pilip – poslanec PSK
Hlasovanie:
za: 56
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 4 – Voľba hlavného kontrolóra PSK:

Poslanec Ceľuch,
predseda volebnej komisie, predložil Zastupiteľstvu PSK volebný poriadok pre tajnú voľbu
hlavného kontrolóra PSK. Poslanci si zvolia 6-člennú volebnú komisiu, ktorá si zvolí svojho
predsedu. Volebná komisia riadi priebeh volieb, zisťuje výsledok volieb, spočítava hlasy
a vypracuje zápisnicu z voľby. Na tajné hlasovanie sa použijú hlasovacie lístky, ktoré volebná
komisia odovzdá všetkým poslancov. Prítomný poslanec na hlasovaní je ten, ktorý si oproti
podpisu prevezme hlasovací lístok. Na hlasovacom lístku sú kandidáti uvedení v abecednom
poradí podľa priezviska s uvedením poradového čísla, priezviska, titulu. Hlasovací lístok bude
opatrený úradnou pečiatkou PSK. Na hlasovacom lístku poslanec zakrúžkuje perom poradové
číslo kandidáta, za ktorého hlasuje. Poslanec môže zakrúžkovať poradové číslo iba jedného
kandidáta. Hlasovací lístok po úprave vloží do volebnej schránky umiestnenej v rokovacej
miestnosti. Minimálne dvaja členovia volebnej komisie budú pri prezentácii poslancov
a dvaja pri organizovaní príchodu a odchodu k voľbe. Neplatný hlasovací lístok je ten, ktorý
nie je na predpísanom tlačive, alebo na ktorom poslanec neoznačil ani jedného kandidáta,
alebo označil zakrúžkovaním viac kandidátov ako jedného. Na prečiarknuté alebo dopísané
mená sa neprihliada. Poškodenie hlasovacieho lístka nemá vplyv na jeho platnosť. Na
zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov
zastupiteľstva, teda súhlas minimálne 32 poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu
nezíska, ešte na tom istom zasadnutí zastupiteľstvo vykoná druhé kolo volieb, do ktorého
postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali v prvom kole volieb najväčší počet hlasov. V prípade
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rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom hlasov.
V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získa najväčší počet platných hlasov. Pri
rovnosti hlasov v druhom hlasovaní sa rozhoduje žrebom. Žrebovanie vykoná predseda
volebnej komisie tým spôsobom, že mená kandidátov s rovnakým počtom hlasov sa uvedú
jednotlivo na hlasovací lístok, teda jeden hlasovací lístok rovná sa jeden kandidát. Hlasovacie
lístky sa vložia do volebnej schránky a predseda volebnej komisie žrebuje. Žrebovanie sa
vykoná prostredníctvom náhodného výberu zo všetkých vložených hlasovacích lístkov.
Predseda volebnej komisie pri vybraní hlasovacieho lístka oznámi výsledok žrebovania
predsedajúcemu, ktorý oznámi výsledok žrebovania, teda meno kandidáta, ktorý bol v tajnom
hlasovaní zvolený za hlavného kontrolóra. Na záver volebná komisia vypracuje zápisnicu
z voľby, ktorá obsahuje počet prítomných poslancov, počet poslancov, ktorým boli vydané
hlasovacie lístky, počet odovzdaných hlasovacích lístkov, počet platných odovzdaných
hlasovacích lístkov, počet hlasov odovzdaných jednotlivým kandidátom, výsledok voľby resp.
druhého kola voľby prípadne žrebovania, meno a priezvisko zvoleného kandidáta, dátum
a miesto konania voľby, podpisy členov volebnej komisie, meno a priezvisko hlavného
kontrolóra. Prvé a druhé kolo voľby vrátane žrebovania sa musia vykonať na tej istej schôdzi.
Následne volebná komisia zabezpečí vydávanie volebných lístkov oproti podpisu, ktoré si
poslanci v miestnosti upravia zakrúžkovaním jedného zo šiestich kandidátov, potom hlasovací
lístok vložia do obálky a následne do volebnej urny.
Poslanec Kahanec poznamenal, že teraz bol prečítaný volebný poriadok, ktorý poslanci
nedostali a nemohli si ho pozrieť. Zachytil v ňom jednu zásadnú vec. Vo volebnom poriadku
sa dáva každému poslancovi možnosť zakrúžkovať iba jedného kandidáta a všetko ostatné čo
urobí, je neplatné. Myslí si, že každý by mal mať možnosť za, proti, zdržať sa, to je normálne
hlasovanie. V tomto volebnom poriadku je iba možnosť hlasovať jedným zakrúžkovaním. Ak
nebude žiaden krúžok, alebo ak ich bude viac, je to neplatný hlas. To znamená, že je daná iba
možnosť hlasovať za alebo neplatný hlas. Predseda PSK Chudík dodal, že voľba prebehne
takým spôsobom, na akom sa dohodne väčšina poslancov. Volebný poriadok obsahuje druhá
strana dôvodovej správy predloženého materiálu v zmysle ustanovenia § 19a ods. 3 zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. Poslanec Bieľak navrhol, aby zastupiteľstvo hlasovalo o schválení
volebného poriadku pred samotnou voľbou, aby sa predišlo rôznym diskusiám
a spochybňovaniu pravidiel.
Poslanec Ceľuch, predseda volebnej komisie, dal hlasovať o volebnom poriadku k voľbe
hlavného kontrolóra PSK.
Schválenie volebného poriadku:
Hlasovanie:
za: 50
proti: 1
zdržali sa: 4
Volebný poriadok bol schválený.
Následne začala voľba hlavného kontrolóra PSK tajným hlasovaním, počas ktorej vyhlásil
predseda PSK Chudík prestávku s tým, že pokračovanie rokovania začne po sčítaní hlasov.
Po ukončení voľby hlavného kontrolóra poslanec Ceľuch, predseda volebnej komisie,
oboznámil zastupiteľstvo s výsledkom tajného hlasovania v prvom kole. Volebná komisia
odovzdala oproti podpisu celkom 62 hlasovacích lístkov a 62 hlasovacích obálok.
Odovzdaných bolo 62 hlasovacích lístkov. Výsledky voľby: Ing. Jozef Hudák – počet
platných hlasov 38, Ing. Dušan Lukáč – počet platných hlasov 0, Ing. Ján Majda – počet
platných hlasov 16, Mgr. Jozef Nehila – počet platných hlasov 0, Ing. Ladislav Škyvra – počet
platných hlasov 0, Ing. Štefan Tichý – počet platných hlasov 5, neplatný počet hlasov 3.
Konštatoval, že za hlavného kontrolóra PSK bol zvolený Ing. Jozef Hudák.
Predseda PSK Chudík poďakoval volebnej komisii a predložil návrh na uznesenie k voľbe
hlavného kontrolóra PSK.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. l)
s prihliadnutím na § 19a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
A/ z v o l i l o
tajným hlasovaním do funkcie hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Jozefa Hudáka
B/ b e r i e n a v e d o m i e
voľbu hlavného kontrolóra Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 59
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2014 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2014: Ing.

Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, oboznámila poslancov PSK s tým, že k dnešnému dňu došlo k dvom
zmenám rozpočtu. Prvá zmena bol v kompetencii predsedu PSK a týkala sa DSS
Volgogradská Prešov, kde na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 101/2010 bol predseda
PSK splnomocnený realizovať presun finančných prostriedkov z bežného do kapitálového
rozpočtu na tepelné hospodárstvo. Druhá úprava bola realizovaná zo zákona v zmysle § 14
zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Išlo
o finančné prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu a EÚ. V prvej úprave rozpočtu PSK
pre rok 2014 dochádza k nárastu rozpočtu v kapitálových výdavkoch, príjmy sa nemenia.
O 500 000 € sa upravujú finančné prostriedky z rezervného fondu na predfinancovanie
a kofinancovanie projektov EÚ formou príjmových finančných operácií. V rámci presunov je
návrh realizovať presun podľa zdroja 46 v rámci originálnych kompetencií. Ide o prostriedky,
ktoré vytvoria vlastne svojou činnosťou organizácie. Navrhovaný presun je v objeme 50 900
€ z oblasti vzdelávania do oblasti kultúry a v rámci oblasti vzdelávania presun v objeme
161 637 € z originálnych kompetencií v prospech neštátnych základných umeleckých škôl
a neštátnych školských zariadení. Presun je realizovaný preto, že tri subjekty poskytovali
stravovanie v rámci vlastnej kompetencie a boli financované v rámci originálnych
kompetencií, avšak od 1. 1. 2014 poskytovanie stravovania prebieha dodávateľským
spôsobom prostredníctvom súkromného školského zariadenia, takže dochádza k presunu tých
istých finančných prostriedkov. Ďalším návrhom je presun finančných prostriedkov zo
všeobecnej pracovnej oblasti s jeho rozpisom pre jednotlivé oblasti ako vyššie územné celky
v objeme 101 100 €, ide o splátkový kalendár na odkúpenie majetkového podielu z NBS –
Bosákova banka, prekládka vodovodnej prípojky vrátane projektovej dokumentácie –
havarijný stav pri budove Úradu PSK, 2. etapa dofinancovania ekonomického softvéru
a nákup serverov. V rámci všeobecnej pracovnej oblasti sa presúva objem 5 804 567 €, z toho
z rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 4 741 547 € a z nerozpísanej rezervy
aktuálneho kapitálového rozpočtu vo výške 1 075 775 €. V rámci všeobecnej pracovnej
oblasti sa rozpisujú finančné prostriedky na ROP Opatrenie 5.1, je to modernizácia ciest II.
a III. triedy. V rámci oddielu 04.5 cestná doprava sa zavádzajú opäť do použitia nepoužité
nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2013, prevádzané formou finančných operácií do
použitia do výdavkov na rekonštrukciu skládky posypového materiálu Prešov – Záborské
a skládku soli Giraltovce. Pre rok 2014 sú rozpísané nové investičné akcie uvedené v návrhu
na uznesenie. V rámci oblasti kultúry ide o 30 000 € pridelených v roku 2013,
ktoré prechádzajú opäť do použitia pre rok 2014. Nasleduje rozpis nových kapitálových
výdavkov rozpísaných v rámci schváleného rozpočtu. Za oblasť vzdelávania prešli PSK
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finančné prostriedky pre SOŠ Kežmarok na rekonštrukciu telocvične nevyčerpané prostriedky
pridelené v roku 2013 z rezervného fondu v objeme 202 504 € s rozpisom nových
investičných akcií. V oblasti sociálneho zabezpečenia ide o menšie čiastky týkajúce sa
spolufinancovania projektov financovaných z MPSVaR SR tzv. prostriedky z lotérií. Štátne
finančné prostriedky v rámci týchto lotérií boli upravené zo zákona podľa § 14. Návrh na
uznesenie obsahuje rozpis kapitálových výdavkov podľa jednotlivých investičných akcií.
Celkovo možno konštatovať, že rozpočet kapitálových príjmov ako takých sa nemení a ostáva
v objeme 157 572 970 €, rozpočet výdavkov sa touto úpravou navyšuje o pol milióna eur,
bežné výdavky sa nemenia, kapitálové výdavky sa upravujú na celkovú sumu 14 963 501 €.
Finančné operácie príjmové sa touto úpravou navýšia taktiež o pol milióna eur. Materiál
prerokovala komisia finančná. V závere upozornila prítomných, aby si v bode A.3 návrhu
uznesenia opravili číslo oddielu kultúrne služby na 08.
Diskusia:
Poslanec Molčan, predseda komisie finančnej, uviedol, že komisia finančná sa zaoberala
prvou zmenou rozpočtu PSK. Dôvodmi prvej úpravy sú: 1) zvýšenie kapitálových výdavkov
o 500 000 € pre kapitolu všeobecná pracovná oblasť, ktorá je oblasťou kofinancovania
europrojektov; 2) zvýšenie príjmových finančných operácií o čiastku 500 000 € z rezervného
fondu; 3) presun v bežných a kapitálových výdavkoch podľa rozpisov uvedených v materiáli
bez finančných dopadov na celkový rozpočet. Výsledkom je, že bežné výdavky sa nemenia,
kapitálové výdavky sa zvýšia o 500 000 € z rezervného fondu a sú rozpísané v jednotlivých
oblastiach, celkove sa uvoľňujú prostriedky na nové investičné akcie v počte 45. Následne sa
upravuje programový rozpočet v 6 programoch. Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu
PSK schváliť prvú úpravu rozpočtu PSK v predloženom znení. Poslanec Kahanec dodal, že
komisia finančná sa zhodla pri podpore tohto materiálu. Osobne privítal, že sú v ňom položky,
na ktoré sa dlho čakalo. V kapitálových výdavkoch konečne figuruje položka na
rekonštrukciu ul. Kuzmányho v prvej čiastke 1 000 000 €, pričom celkový náklad by mal byť
v rokoch 2014 – 2015 1,8 mil. € a položka opravy úseku cesty Prešov - ul. Solivarská. Teda
existujúce kritické body z hľadiska dopravy, ktoré roky urgoval, sú konečne v realizácii.
Všetky tieto jednotlivé položky sú zamerané na nevyhnutné veci a to najviac v oblasti cestnej
dopravy, potom vo vzdelávaní a niečo je aj v kultúre a sociálnych službách. Na zasadnutí
komisie finančnej poslanci diskutovali o dodržiavaní určitých pravidiel pri predkladaní
materiálov do komisií. Bol by rád, ak by sa presadilo, aby v budúcnosti jednotlivé komisie
dostávali včas materiály v písomnej aj elektronickej podobe a aby na prerokovanie v komisii
finančnej obsahovali stanovisko príslušnej komisie. Týka sa to predovšetkým oblastí školstva,
kultúry, dopravy, sociálnych vecí atď. Poslankyňa Turčanová je rada, že v materiáli sa
nachádza okrem ul. Kuzmányho a ul. Solivarskej aj úsek cesty Žehňa – Dúbrava, ktorý
viackrát interpelovala a taktiež úsek cesty Veľký Šariš – Medzany. Spýtala sa, kedy sa bude
môcť povedať, že tieto cesty sú opravené a či sa stihne realizácia ich opravy do konca tohto
roka. V kapitole 10 sociálne zabezpečenie je navýšenie o 501 255 €, čo veľmi víta, ale tento
návrh nebol predložený komisii sociálnej. Z tohto dôvodu má požiadavku, aby sa k týmto
návrhom vopred vyjadrila komisia sociálna. Poslanec Krajňák súhlasí s opravou ul.
Solivarskej, ale upozornil na to, že mesto sa chystá budovať chodník pozdĺž ul. Solivarskej,
ktorý bude spájať Solivar s Hypermarketom Tesco. Bolo by dobré stretnúť sa a určiť rozsah,
ktorý bude realizovať VÚC, ale zároveň možno zohľadniť aj niektoré požiadavky mesta
najmä pri moste nad riekou Sekčov, lebo niektoré veci je potrebné koordinovať. V úprave
rozpočtu sa schvaľuje nákup dvoch autobusov v kapitole 09 vzdelávanie pre Spojenú školu
Prešov (bývalá stredná lesnícka škola) a v kapitole 08 kultúrne služby pre PUĽS, ktorý už
v júni 2008 mal podpísanú zmluvu s firmou IVECO na prípravu autobusu pre jeho potrebu.
Podľa informácií tento autobus nebude pre PUĽS, ale dôjde k hľadaniu nového autobusu.
Chce sa opýtať na túto skutočnosť, samozrejme víta nákup nového autobusu, ale faktom je, že
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mal byť pripravený autobus pre 51 osôb a 2 šoférov s veľkými ukladacími priestormi.
V kultúrnych službách budú schválené aj projektové dokumentácie Šarišskej galérie
v Prešove a DJZ v Prešove, ku ktorým sa vyjadrí v bode 18. Predseda PSK Chudík
odpovedal, že poslanec Krajňák má zlé informácie. PUĽS nemal nikdy pridelené finančné
prostriedky na nákup autobusu. Išlo o iniciatívu riaditeľa PUĽS, ktorý to riešil bez uznesenia
Zastupiteľstva PSK. Osobne ho upozornil, aby túto vec dal sám do poriadku, lebo predloží
návrh na jeho odvolanie. Keďže autobus pre PUĽS je potrebný, je predložený jeho nákup
v uvedenej sume, nie v hodnote 300 000 €.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
schvaľuje
A.1

Úpravu kapitálového rozpočtu č. 1/PSK/2014 takto:
Kapitálové príjmy
upraviť o
0€

na

8 672 277 €

Kapitálové výdavky

na

14 963 501 €

upraviť o

+ 500 000 €

v tom:
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
A.2

+ 500 000 €

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie upraviť o

A.3

A.4

+ 500 000 €

na

12 894 805 €

Presuny rozpočtu PSK takto:
Bežné výdavky
08
Kultúrne služby (zdroj 46)
09
Vzdelávanie
v tom: originálne kompetencie – zdroj 46
originálne kompetencie – zdroj 41
neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia

+
–
–
–
+

Kapitálové výdavky
01.1.1.7 Vyššie územné celky
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
04.5
Cestná doprava
08
Kultúrne služby
09
Vzdelávanie
10
Sociálne zabezpečenie

+ 101 100 €
– 5 804 564 €
+ 3 365 923 €
+ 534 400 €
+ 1 301 889 €
+ 501 255 €

Rozpis kapitálových výdavkov
01.1.1.7 Vyššie územné celky (zdroj 41)
Kúpa majetkového podielu z NBS – Bosákova banka
Prekládka vodovodnej prípojky vrátane PD (budova PSK)
Nákup ekonomického softvéru – Poznámky k účtovnej závierke a
oddelenie účtovníctva od rozpočtu – 2. etapa
Nákup serverov
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50 900 €
50 900 €
50 900 €
161 637 €
161 637 €

+ 20 000 €
+ 15 300 €
+ 40 800 €
+ 25 000 €

04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Nerozpísaná rezerva (rezervný fond)
Nerozpísaná rezerva (zdroj 41)
ROP – Opatrenie 5.1. Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov 3. etapa (rezervný fond)
Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Humenné, Svidník a Vranov n. T.
Modernizácia ciest II. a III. triedy oblasť Poprad, Stará Ľubovňa
04.5 Cestná doprava (rezervný fond)
Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – Prešov Záborské
Skládka soli Giraltovce
Rekonštrukcia ciest III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba
Rekonštrukcia ČS PHM Stará Ľubovňa
Rekonštrukcia administratívnej budovy, oblasť Poprad
Rekonštrukcia ČS PHM Kežmarok
Rýpadlo – nakladač
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK
z toho:
II/556 Medzilaborce – Ňagov
III/556012 Hažlín – prieťah
III/545009 Osikov – prieťah
II/554 Ruská Kajňa – Oľka
II/575 Malá Poľana – Rokytovce
III/068002 Prešov – Solivarská ul.
III/068011 Žehňa – Dúbrava
II/543013 Litmanová – prieťah
III/556016 Ruská Voľa – prieťah
III/543011 Veľký Šariš – Medzany

– 4 741 547 €
– 1 075 775 €

+
+

12 059 €
696 €

+ 61 741 €
+ 84 182 €
+ 1 000 000 €
+ 130 000 €
+ 110 000 €
+ 90 000 €
+ 240 000 €
+ 1 650 000 €
200 000 €
240 000 €
190 000 €
180 000 €
230 000 €
100 000 €
110 000 €
100 000 €
100 000 €
200 000 €

08
Kultúrne služby
Šarišská galéria v Prešove – PD k rekonštrukcii budovy galérie (rezervný fond)
Vihorlatská knižnica Humenné – Rekonštrukcia a modernizácia
sociálnych zariadení (zdroj 41)
Divadlo Jonáša Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia pred budovou
divadla – PD (zdroj 41)
Ľubovnianske múzeum – hrad – Ozvučenie a osvetlenie hradu (zdroj 41)
Ľubovnianske múzeum – hrad – Nákup zbierkových predmetov (zdroj 41)
Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia objektu KUMŠT (zdroj 41)
Vihorlatská hvezdáreň Humenné – Schodište, terasa a terénne úpravy (zdroj 41)
Vihorlatská hvezdáreň Humenné – 3D projektor (zdroj 41)
PUĽS – Nákup autobusu (rezervný fond) – rozpočtový náklad 190 000 €,
z toho vlastné prostriedky 25 000 €

+ 165 000 €

09
Vzdelávanie
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – rekonštrukcia telocvične (rezervný fond)
Obchodná akadémia Stará Ľubovňa – Výstavba telocvične (rezervný fond)
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – varný kotol (rezervný fond)
SOŠ elektrotechnická Stropkov – Rekonštrukcia telocvične (rezervný fond)
Spojená škola Prešov – Nákup autobusu (rezervný fond)
Hotelová akadémia Humenné – Fasáda školy (zdroj 41)

+ 202 504 €
+ 500 000 €
+
2 385 €
+ 277 000 €
+ 150 000 €
+ 170 000 €

10
Sociálne zabezpečenie
DSS Volgogradská ul. Prešov – univerzálny stojanový robot (zdroj 41)

+

15

+

30 000 €

+

30 000 €

+ 15 000 €
+
5 000 €
+
1 000 €
+ 268 000 €
+ 17 400 €
+
3 000 €

5 753 €

DSS Volgogradská ul. Prešov – Rekonštrukcia a modernizácia
výťahov – 2 ks (zdroj 41)
+ 120 000 €
DSS Jabloň – Plynofikácia zariadenia (zdroj 41) - rozpočtový náklad 171 000 €,
z toho 6 000 € z MPSVaR SR
+ 165 000 €
CSS Clementia Ličartovce – Rekonštrukcia strechy v časti podkrovia (zdroj 41) + 83 000 €
CSS Clementia Ličartovce – Nákup sprchovacieho vozíka (zdroj 41)
+
4 584 €
DSS ALIA Bardejov – Umývačka riadu (zdroj 41)
+
5 640 €
DSS ALIA Bardejov – Práčka so sušičkou (zdroj 41)
+ 18 048 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – rekonštrukcia kúpeľne (zdroj 41)
+ 50 000 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Prepojenie izieb v ZNB Batizovce (zdroj 41) + 2 000 €
DSS Legnava – Nákup automatickej práčky (zdroj 41)
+ 6 000 €
DSS Brezovička – Priemyselný bubnový sušič (zdroj 41)
+ 5 250 €
Spolufinancovanie projektov MPSVaR SR (rezervný fond)
+ 35 980 €

Hlasovanie:
za: 59
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 9 – Informatívna správa o rozpise rozpočtu pre
financovanie organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Ing.
Holíková PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, predkladá materiál, ktorý obsahuje
rozpis rozpočtu pridelený organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Rozpis je
realizovaný zo strany úradu v hlavnej kategórii 600 bežné výdavky. V zmysle Zásad
rozpočtového procesu PSK majú organizácie povinnosť tento rozpočet rozpísať do úrovne
kategórií - mzdy, odvody, tovary a služby, transfery. Potom túto informáciu spracovanú do
tabuľkového prehľadu poskytnú odboru financií podľa jednotlivých zdrojov krytia týchto
výdavkov, ktorý ich v zmysle citovaných zásad predkladá ako informatívnu správu
Zastupiteľstvu PSK. Materiál prerokovala komisia finančná.
Diskusia:
Poslanec Molčan, predseda komisie finančnej, uviedol, že komisia prerokovala tento
materiál, ide o tzv. prvý výber rozpočtu pre organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Upozornil na problém financovania škôl v prenesených kompetenciách školstva na základe
normatívov, lebo je všeobecne známy fakt, že klesá počet študentov na stredných školách
PSK medziročne asi o 2000. Následne musí PSK vrátiť prostriedky do štátneho rozpočtu a tie
mu potom chýbajú. Pri porovnaní s plánom je v tejto kapitole rezerva viac ako 5 mil. €, ale
treba brať do úvahy skutočnosť, že až v septembri bude známy reálny pokles. Niektorí
riaditelia škôl žiadali komisiu finančnú o prerokovanie a dofinancovanie prenesených
kompetencií v školstve, ale tento problém je potrebné riešiť koncepčne. Tohto roku sa situácia
možno ešte vyrieši v rámci zostávajúcich prostriedkov v rezerve. Z tohto dôvodu vyzýva
odbor školstva aj komisiu školstva, mládeže, TV a športu vyriešiť túto vec, lebo môže vážne
ohroziť existenciu niektorých stredných škôl na území PSK. Poslanec Vokál požiadal vedúcu
odboru financií o spresnenie, či predložený rozpis je v minimálnom rozsahu, teda 95 % a 80
% normatívu, alebo je už aj z minulosti. Ing. Holíková, PhD., odpovedala, že rozpis je
vypracovaný podľa nového rozpisu ministerstva školstva. Bolo komplikované vyskladať tieto
údaje, lebo na webovej stránke ministerstva školstva bol rozpis zverejnený zhruba 3 dni pred
ukončením mesiaca január. V prvotnom rozpise sa odbor financií orientuje podľa upraveného
rozpočtu z predchádzajúceho roka, teda po eduzbere k 15. septembru a následnom krátení
rozpočtu ministerstvom školstva. Potom čaká na zverejnenie nových čísel na webovej stránke
a následne urobí korekcie na minimálne normatívy, teda 95 % mzdového a 80 %
prevádzkového normatívu, čiže predložený rozpis je v minimálnom rozsahu. Poslanec
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Damankoš, predseda komisie školstva, mládeže, TV a športu, priamo reagoval na poslanca
Molčana, ktorý vyzval komisiu, aby sa zaoberala týmto problémom. Úplne súhlasí
s potrebným riešením a podporil aj požiadavku poslankyne Turčanovej, aby zmeny
mínusových alebo plusových položiek rozpočtu v jednotlivých oblastiach dostali na
prerokovanie aj ostatné komisie, lebo niektoré navrhnuté veci neboli predložené komisii
školstva. Predseda PSK Chudík vyslovil svoj názor o financovaní škôl. Svojho času
dostávali školy 90 %, teraz majú 94 % a stále tvrdia, že je to málo. Vzhľadom na situáciu v
minulom roku jasne a zreteľne povedal, že rozdá všetky peniaze a každá škola si bude riešiť
svoje havarijné stavy v rámci tovarov a služieb, lenže takáto situácia nie je možná. Pri zvýšení
na 94 % boli niektorí riaditelia škôl spokojní, teraz už tvrdia, že je to málo. Túto vec je
potrebné prebrať a riešiť v rámci súčasného stavu a vývoja. Keď by PSK pridelil školám
všetky finančné prostriedky, jednoducho by nemal prostriedky na vyriešenie situácií
doterajším spôsobom, lebo väčšina škôl ich nebude schopná vyriešiť, pretože v rámci tovarov
a služieb nemajú právo na žiadne ďalšie euro od PSK. V rámci kapitálových výdavkov áno,
ale v rámci tovarov a služieb nie. Rád by vedel, ktorí riaditelia povedali, že majú málo
finančných prostriedkov a prečo a aká situácia je v škole. Bude s nimi rokovať, ale väčšinou
po realizovaných opatreniach riaditeľom školy je zrazu prostriedkov dosť. Tento stav je
potrebné riešiť ad hoc podľa momentálnej situácie, tak ako to robil PSK v podstate od 1. 7.
2002 a bude to riešiť týmto spôsobom aj naďalej.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s bodom 3, časť 3 Zásad
rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja v znení neskorších zmien a
zákonom NR SR č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl
a školských zariadení v znení neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e rozpis
schváleného rozpočtu pre rok 2014 do úrovne kategórií za organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení VZN
PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka
stredných škôl v územnej pôsobnosti PSK pre prijímacie konanie
v školskom roku 2014/2015: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu
PSK, uviedol, že v zmysle zákona NR SR č. 184/2009 Z. z. o odbornom školstve, riaditelia
niektorých stredných priemyselných škôl alebo stredných odborných škôl, v troch prípadoch
gymnázií, zdravotníckej školy a pedagogickej školy, požiadali odbor školstva o úpravu plánu
výkonov pre prvé ročníky. Odbor školstva sa danými žiadosťami zaoberal, ale nie so
všetkými súhlasil. Dňa 20. 1. 2014 predložil vypracovaný materiál Krajskej rade pre odborné
vzdelávanie a prípravu, ktorá k uvedeným zmenám v pláne výkonov nemala pripomienky.
Dňa 23. 1. 2014 na rokovaní komisie školstva, mládeže, TV a športu bola vznesená
pripomienka poslanca Majirského k úprave počtu tried pre Pedagogickú školu v Levoči
z troch na štyri a pripomienka poslanca Šmilňáka k formálnej úprave názvu školy. Návrh
VZN bol prerokovaný vo vedení Úradu PSK a dňa 27. 1. 2014 bol zverejnený na webovej
stránke PSK a úradnej tabuli. Pripomienkové konanie bolo ukončené dňa 5. 2. 2014 s tým, že
k uvedeným zmenám neboli žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV a športu
odporúča Zastupiteľstvu PSK, aby VZN PSK č. 35/2013 bolo nahradené novým VZN PSK.
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Diskusia:
Poslankyňa Madzinová podotkla, že v predchádzajúcom bode prebiehala diskusia o stave
financovania škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, preto je pre ňu veľmi prekvapujúci tento
materiál, v ktorom sa dozvedá, že 16 stredných škôl požiadalo o navýšenie počtu tried
v celkovom rozsahu na 18,5 triedy a žiadna škola nepožiadala o zníženie počtu tried. Z toho
jej jasne matematicky vyplýva, že by malo dôjsť k medziročnému nárastu populácie žiakov,
ale opak je pravdou. V materiáli chýba údaj o počte končiacich žiakov, ktorých sa bude
dotýkať prijímacie konanie do schvaľovaných tried pre školský rok 2014/2015. Jej prvou
otázkou je, aký je teda plán výkonov stredných škôl pre potrebu týchto končiacich žiakov.
V dôvodovej správe sa hovorí, že dochádza aj k zmene štruktúry odborov z dôvodu záujmu
žiakov základných škôl. Sú tam vymenované dotknuté stredné odborné školy, ale chýba
prehľad o prevedených zmenách. Príloha 1A mala byť vypracovaná spôsobom jasného
vyznačenia, k akým zmenám dochádza a s možnosťou sledovania, či pribúdajúce odbory sú
potrebné na trhu práce, alebo sa vychádza z predbežného záujmu žiakov uvedeného
v dôvodovej správe. Z jej pohľadu je to nedostatočné. Zaujíma sa o údaj sledovania potreby
trhu práce a či študijné a učebné odbory ako napríklad animátor voľného času, pracovník
marketingu, absolvent školy podnikania, sociálny pracovník a ďalšie nie sú náhodou
vychovávané a cielené na ulicu. Je potrebné si uvedomiť skutočnosť, že zastupiteľstvo dnes
schvaľuje plány výkonov pre ďalšie takmer trojročné až štvorročné obdobie, kedy títo žiaci
budú absolventmi stredných škôl PSK, ktoré stále zápasia s nedostatkom finančných
prostriedkov. Upozornila na nové financovanie škôl platné od 1. 1. 2015, a to financovanie na
triedu. Osobne má vážne výhrady k predloženému materiálu. Poslanec Damankoš, predseda
komisie školstva, mládeže, TV a športu, vysvetlil, že tento materiál bol predložený hneď na
prvom rokovaní komisie. PSK v minulom funkčnom období a v minulom kalendárnom roku
prijal regionálnu stratégiu rozvoja školstva, ktorá je kvalitným materiálom a mnohé z vecí
spomenutých poslankyňou Madzinovou sa v nej nejakým spôsobom objavujú. Asi na dve
strany obsahuje opatrenia a ciele, ktoré je treba plniť s tým, že komisia hneď na prvom
zasadnutí prijala uznesenie, ktorým žiada odbor školstva o predloženie vyhodnotenia plnenia
tejto regionálnej stratégie. Odbor školstva aj príslušná komisia potrebujú pár mesiacov na
zanalyzovanie, podľa plánu do októbra 2014, kedy by malo byť vyhodnotenie akým
spôsobom sa plnia a realizujú dané veci. Odbor školstva má veľmi dobré a kvalitne
vypracované materiály o obsadenosti škôl, o perspektíve v tomto smere, ale je potrebné
naozaj trochu počkať. Predpokladá, že koncom roka budú zastupiteľstvu predložené výstupy
a ďalšie riešenia. Osobne sa zhodne s predsedom PSK v otázke financovania škôl. Školy sú
aktuálne financované na žiaka, čiže škola buď má alebo nemá žiakov. PSK môže riaditeľovi
školy schváliť aj 10 tried, ale žiakov môže nazbierať napr. len do dvoch tried. V konečnom
dôsledku by sa malo dohodnúť, že sa tam nebudú mimoriadne nadlimitne dávať finančné
prostriedky, aby sa PSK nedostal do nejakého deficitu. Predseda PSK Chudík dodal, že
momentálne je dobré, že počty tried určuje v podstate zastupiteľstvo na návrh Krajskej rady
pre odborné vzdelávanie a prípravu zo zákona. Vývoj v PSK bol nasledovný, v roku 2004 mal
PSK 126 škôl s takmer 41 000 žiakmi, súkromných škôl bolo 34 s počtom žiakov 8 000.
V súčasnosti má PSK 82 – 83 škôl s 29 000 žiakmi, ale počet súkromných škôl sa zvýšil na 38
- 39, pričom majú menej o 1 100 žiakov. Táto analýza bola predložená v minulom roku.
Hovorí to preto, že svojho času pozastavil jednu triedu na gymnáziu PSK a žiaci prešli na
súkromné gymnázium. PSK prišiel v podstate o financie pre svoju školu. Momentálne je tento
problém veľmi výrazný a je problematické ho správne vyriešiť. Nedá sa riešiť spôsobom,
ktorý spomínala poslankyňa Madzinová. Osobne je za riešenie úplne jasným pravidlom, a to
určením rovnakého metra pre všetkých. Čiže tento problém sa môže riešiť napr. o 2 mesiace
s určením rovnakých pravidiel pre všetky školy, teda školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
aj súkromné školy. Potvrdil, že sa chystá financovanie na triedu s určeným minimálnym
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počtom žiakov, čiže bude záležať na riaditeľoch škôl, ako sa novému systému prispôsobia. Aj
problém s platmi učiteľov vznikol na základe vývoja počtu žiakov na jednotlivých školách,
napr. na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je jasne daný. Táto analýza bola
predložená zastupiteľstvu v minulom roku a každý ju vtedy chválil. Poslankyňa Madzinová
sleduje celú situáciu v PSK, ale zaráža ju akési existujúce zvykové pravidlo, že škola si
požiada a PSK schvaľuje bez nejakého rozboru potreby daného študijného alebo učebného
odboru a z dôvodovej správy nie je jasné, o aký doplnený študijný odbor ide, pretože príloha
1A nehovorí o zmenách. Preto nevie, ktorým smerom sa PSK uberá. Poukazovala práve na
tieto nedostatky, ale berie a chváli všetko, čo sa v PSK už urobilo, chcela byť len stručná
a faktická.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm.
a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 64 ods. (2) zákona č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, § 4 ods. (2) písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a
príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 37/2014, ktorým sa mení Všeobecne záväzné
nariadenie PSK č. 35/2013, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka stredných škôl v
územnej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom
roku 2014/2015.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 1
zdržalo sa: 7
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 11 – Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Školský
internát, Baštová 21 ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32
v Prešove: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, pripomenul
prítomným, že dňa 27. 8. 2013 Zastupiteľstvo PSK schválilo uznesením č. 533/2013
vyradenie Školského internátu, Baštová 21, Prešov ako súčasti Hotelovej akadémie v Prešove
zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 12. 2013. Následne odbor školstva požiadal
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vyradenie zo siete, ktoré svojím
rozhodnutím k 31. 12. 2013 vyradilo zo siete tento školský internát. Predmetné VZN PSK
bolo zverejnené dňa 27. 1. 2014 vyvesením na úradnej tabuli a webovom sídle PSK.
Pripomienkové konanie bolo ukončené dňa 5. 2. 2014 s tým, že k VZN neboli vznesené
žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK
zrušiť Školský internát, Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32,
Prešov k 31. 12. 2013.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) a § 11 ods. (2) písm.
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. (2) písm. c) zákona
NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné
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nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 38/2014, ktorým sa ruší Školský internát,
Baštová 21, Prešov ako súčasť Hotelovej akadémie, Baštová 32, Prešov.
Hlasovanie:
za: 59
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 12 – Návrh na rozdelenie finančného príspevku na rok
2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately v zmysle VZN PSK č. 20/2010:
PhDr. Poptrajanovski, vedúca odboru sociálneho Úradu PSK, uviedla, že na odbor
sociálny v stanovenom termíne doručili svoje žiadosti nasledovní žiadatelia: Gréckokatolícka
charita v Prešove – 2 žiadosti; Návrat, občianske združenie; Mesto Prešov; Inštitút Krista
Veľkňaza Žakovce; ReSocia, n. o., Petrovce; Trojlístok, n. o., Prešov a Spoločnosť priateľov
detí z detských domovov Úsmev ako dar. Prehľad predložených žiadostí obsahuje príloha č. 1
s návrhom rozdelenia finančného príspevku. Na rok 2014 odbor sociálny navrhuje rozdeliť
finančný príspevok vo výške 278 822 € na 46 občanov v resocializačných zariadeniach a 6
vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately tzv. sociálnych
poradcov. Všetky predložené projekty sú v súlade s potrebami obyvateľov PSK a sociálnym
programom PSK. Návrh prerokovala komisia sociálna dňa 29. 1. 2014.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IV bodom (1) písm. b)
Všeobecne záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu,
právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
finančný príspevok na rok 2014 pre subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately nasledovne:
1. Návrat, o. z.
VO
1 vykonávateľ
8 298 eur
2. Gréckokatolícka charita Prešov RESO
21 osôb
104 559 eur
3. Gréckokatolícka charita Prešov VO
2 vykonávatelia
16 596 eur
4. ReSocia, n. o., Petrovce
RESO
10 osôb
49 790 eur
5. Trojlístok, n. o., Prešov
VO
1 vykonávateľ
8 298 eur
6. Mesto Prešov
VO
1 vykonávateľ
8 298 eur
7. Spoločnosť priateľov detí
z detských domovov
Úsmev ako dar
VO
1 vykonávateľ
8 298 eur
8. Inštitút Krista Veľkňaza
Žakovce
- RESO Žakovce
RESO
10 osôb
49 790 eur
- RESO Ľubica
RESO
5 osôb
24 895 eur
SPOLU:
278 822 eur
Hlasovanie:
za: 54
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 0

K bodu 13 – Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo
verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2013:
Podľa slov Ing. Mihoka, vedúceho odboru dopravy Úradu PSK, pri vyúčtovaní tohto
príspevku odbor dopravy vychádzal z platnej zmluvy a jej dodatkov, ktorú má PSK podpísanú
s jednotlivými dopravcami PSK. Z predmetnej zmluvy vyplýva dopravcom povinnosť
štvrťročne zasielať odboru dopravy výkaz vyúčtovania príspevku za sledované obdobie,
výkaz o výkonoch za sledované obdobie a výkaz o zmene ceny pohonných hmôt za sledované
obdobie. Za rok 2013 bola zo strany dopravcov vykázaná strata v celkovej výške 18 000 244
€, príspevok PSK bol uhradený vo výške 16 564 716 €, čo predstavuje rozdiel 1 435 528 €.
Tento schodok dopravcovia odôvodňujú nárastom vstupných nákladov a poklesom počtu
cestujúcich, ktorý oproti roku 2012 predstavuje 1 329 000 prepravených osôb. Dopravcovia
PSK v roku 2013 zakúpili 52 nových autobusov, čím splnili plán obnovy vozového parku.
Materiál prerokovala komisia dopravy a komisia finančná. Na základe uznesenia komisie
dopravy bola vypracovaná doplňujúca informácia k predloženému materiálu s porovnaním
vybraných ukazovateľov v PSK za roky 2009 – 2013 s vybranými ukazovateľmi ostatných
samosprávnych krajov v rámci SR, ktorú dostali poslanci PSK pred zasadnutím
zastupiteľstva.
Diskusia:
Poslanec Molčan, predseda komisie finančnej, uviedol, že na rokovaní komisie finančnej
prebiehala k tomuto bodu búrlivá diskusia, lebo ide o dopad na výdavkovú časť rozpočtu. Asi
nemôže nastať stav, aby PSK nebol stratový pri prideľovaní finančných prostriedkov
a zabezpečovaní výkonov vo verejnom záujme pre služby SAD. Poďakoval odboru dopravy,
že na základe podnetu komisie finančnej doplnil tento materiál o prehľad dotácií od roku
2009, počte objednaných kilometrov, počte prepravovaných osôb, nákladoch a porovnanie
PSK s ostatnými samosprávnymi krajmi. Komisia finančná sa zhodne s vedením VÚC, že
PSK sa musí niekde zastaviť a zastabilizovať situáciu v rámci dotácie, ktorá je dnes na hranici
18 mil. €. V roku 2009 to bolo o 4 mil. € menej. PSK vykonal opatrenia znížením počtu
objednaných kilometrov zhruba za 5 rokov o viac ako milión kilometrov. Počet
prepravovaných osôb od roku 2009 klesol o viac ako 5 miliónov cestujúcich. Ekonomicky
oprávnené náklady na 1 km stúpli za 5 rokov len o 10 centov. Z tabuľky porovnania PSK
s ostatnými samosprávnymi krajmi vyplýva, že PSK sa nachádza pod celoslovenským
priemerom a je tretím krajom s najnižšími ekonomicky oprávnenými nákladmi. Ostáva
zodpovedať otázku, ako ďalej s touto problematikou. Pri znížení počtu objednaných
kilometrov PSK naráža na problém starostov a občanov, lebo chcú mať zachované spoje. Pri
zvýšení počtu cestujúcich robí veľké problémy konkurencia privátneho sektora a zníženie
cien sa zase odzrkadlí v príjmovej časti rozpočtu výpadkom. Zvýšenie cestovného, čo sa aj
udialo, naráža na problém nespokojnosti občanov využívajúcich túto službu. Poslednou vecou
je zníženie nákladov, kde je určitá rezerva, ale týmto smerom cesta nevedie. PSK sa stále
bude musieť zaoberať touto otázkou a vždy bude musieť nájsť prostriedky na vykrytie týchto
strát. Aj z uznesenia komisie finančnej v časti D žiada vyplýva, že komisia sa chce touto
problematikou štvrťročne zaoberať, teda chce vedieť, aký bude vývoj vyúčtovania tohto
príspevku vo verejnom záujme pre prímestskú autobusovú dopravu a chce, aby odbor dopravy
v spolupráci s komisiou dopravy predložil nové návrhy riešenia postupu nielen v roku 2014
ale aj v ďalších rokoch. Poslanec Vokál je poslancom PSK už štvrté volebné obdobie a môže
potvrdiť, že nárast v tejto oblasti je asi 2,5 – 3-násobný. Žiadna iná oblasť ako školstvo,
kultúra, SÚC PSK nemá takýto nárast. Požiadal predsedu PSK, aby sa začalo rokovať so
SAD, lebo asi niekde existuje strop, ktorý ešte je schopný PSK akceptovať. Teraz je to okolo
17 – 18 mil. €. SAD berú finančné prostriedky PSK, ktoré by mohli byť použité v iných
oblastiach. Poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS je pripravený spolupracovať na rokovaniach
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o hľadaní spôsobu zastavenia nárastu v tejto oblasti a podporiť všetky dobré návrhy. Poslanec
Kahanec potvrdil širokú debatu k tomu bodu na zasadnutí komisie finančnej, lebo celkové
vykrývanie výkonov vo verejnom záujme už naberá veľmi veľké rozmery. PSK začínal pri
nejakých 170 mil. Sk, teraz je na sume okolo 500 a viac miliónov Sk, teda 18 mil. €. Každý
z poslancov si uvedomuje, že nie je jednoduché riešenie tohto problému a že sú tam
protichodné požiadavky, a to požiadavka dopravnej obslužnosti a požiadavka efektívnej
dopravy. Myslí si, že stále sa efektívna doprava nehľadá takým spôsobom, akým by sa podľa
neho mala hľadať. Napr. v meste Prešov premávajú menšie autobusy, ale netvrdí, že tie
vyriešia celú situáciu. Hľadať možnosti treba určite v spolupráci starostov obcí a primátorov
miest, pre ktorých bude PSK zabezpečovať túto dopravu v rámci dopravnej obslužnosti ale aj
s dopravcami a keďže PSK im dáva finančné prostriedky musí na nich tlačiť, aby ho to stálo
čo najmenej, lebo dobrá doprava je efektívna s čo najmenšími nákladmi. Materiál obsahuje
prehľad jednotlivých ukazovateľov. Členovia komisie finančnej vyjadrili návrh, že by
privítali prehľad vývoja týchto jednotlivých ukazovateľov, lebo v správe sa nachádzal jediný
prehľad plánu obnovy autobusového parku, v ktorom je od roku 2009 zdokumentovaná
plánovaná obnova autobusov až do roku 2018. Poslanci tento materiál dostali ako doplňujúcu
informáciu pred zasadnutím, ale mala by stále tvoriť súčasť tohto materiálu, aby pri
každoročnom vyhodnotení bol jasný aj doterajší vývoj. Komisia finančná požiadala odbor
dopravy aj o predloženie návrhu riešenia na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme, ale
keďže by sa to malo týkať aj tohto zasadnutia zastupiteľstva, predkladá návrh na uznesenie
doplnený o časť žiada v znení: Zastupiteľstvo PSK žiada predsedu PSK zaradiť na októbrové
zasadnutie Zastupiteľstva PSK bod s názvom Návrh riešenia dopravy pre zefektívnenie
nákladov na zabezpečenie výkonov vo verejnom záujme a zabezpečenie dopravnej obslužnosti
PSK. Zastupiteľstvo PSK sa musí pritlačiť nejakým návrhom k zefektívneniu dopravy a
hľadaniu riešenia spolu s obcami, mestami a súčasnými zmluvnými dopravcami, na základe
ktorého dôjde k nejakému zníženiu nákladov naberajúcich už dosť vysoké a neúnosné
rozmery pre PSK. Nie je to jednoduché, lebo pri zvýšení cestovného sa zmenší počet
prepravovaných osôb a potom klesnú tržby. Musí sa nájsť nejaká optimálna hranica medzi
cestovným a silou zamestnaných občanov PSK, lebo PSK môže mať síce najnižšie cestovné,
ale má v podstate aj najnižšie zárobky. Osobne vidí hlavné rezervy v hľadaní možností u
profesionálnych dopravcov cez riešenia zníženia svojich nákladov, ktoré im potom musí vo
verejnom záujme vykrývať PSK. Predseda PSK Chudík dodal, že sa deje všetko to, čo bolo
povedané v tejto diskusii. Veľmi zaujímavá situácia je v tom, že v doplňujúcej informácii sú
údaje o stúpajúcich nákladoch aj keď minimálnych a PSK je tretím krajom s najnižšími
nákladmi na 1 km a to aj so svojimi horskými podmienkami, ale na druhej strane klesajú
tržby. PSK má vo výnosoch najmenej 0,55 € za 1 km. To potom vedie k tomu, že keď sa
prepravuje menší počet ľudí, je potrebné zrušiť nejaké kilometre. PSK má objednaných
28 400 000 km, predtým mal 29 miliónov. Momentálne z tabuľky vidieť ubehnutých
28 244 000 km. Ak majú poslanci PSK konkrétne riešenia, bude veľmi rád. Ako predseda
PSK to ináč nevie riešiť, lebo nechce pristúpiť k znižovaniu počtu kilometrov a nevie, či
nákup menších autobusov vyrieši tento celý problém. Poslanec Baran pripomenul, že
niekedy v minulom volebnom období prebiehala diskusia na tému integrovanej alebo
súbežnej dopravy. Chcel vedieť, či sa v tejto oblasti niečo robí a či je to tiež možné riešenie
na zníženie strát vo verejnom záujme v autobusovej doprave, čiže presunom časti dopravy na
železnice. Poslanec Kahanec súhlasí s tým, že nejaké znižovanie dopravných výkonov
a prepravovaných výkonov by viedol PSK k úplnému krachu. Preto musí udržať rovnováhu
medzi tým, čo sú ľudia schopní platiť a zabezpečením patričnej dopravnej obslužnosti pre
obce. Neotváral problém integrovanej dopravy, lebo sa o nej veľa hovorí už roky, ale posun
vpred nikde nie je vidieť. Pokým dôjde k riešeniu integrovaného systému, je potrebné hľadať
vnútorné rezervy PSK. Menšie autobusy sú jedným z návrhov, môže sa rozmýšľať
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o nevyhnutných nákladoch v konečných obciach, ale nie je odborníkom na detaily. Všetky
tieto veci by mali byť zohľadnené pri zostavovaní grafikonu. Predseda PSK Chudík
povedal, že integrovaná doprava sa musí riešiť v súčinnosti s ministerstvom dopravy, PSK to
sám urobiť nevie. V súčasnosti sa pripravujú materiály vo vzťahu k dopravnému generelu
a ďalšie dve veci, ktoré sú súčasťou dopravy a mali by ísť cez štrukturálne fondy. K samotnej
integrovanej doprave je potrebné súhlasné stanovisko Železníc SR, Dopravného podniku
mesta Prešov, a. s., aj ďalších miest so svojou hromadnou mestskou dopravou a samozrejme
financie, bez ktorých sa integrovaná doprava nespraví. V prvom rade je to záležitosť štátu.
Veľa sa o integrovanej doprave hovorí, ale za 15 rokov sa v tejto oblasti zatiaľ nič neurobilo.
Doplňovací návrh poslanca Kahanca:
Zastupiteľstvo PSK žiada predsedu PSK zaradiť na októbrové zasadnutie Zastupiteľstva
PSK bod s názvom Návrh riešenia dopravy pre zefektívnenie nákladov na zabezpečenie
výkonov vo verejnom záujme a zabezpečenie dopravnej obslužnosti PSK.
Hlasovanie:
za: 20
proti: 15
zdržalo sa: 21
Doplňovací návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave za rok 2013.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 8
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 14 – Informácia o realizácii Programu „SK08
Cezhraničná spolupráca“ v rámci výkonu kompetencií PSK ako
Správcu schémy malých grantov Nórskeho finančného
mechanizmu: Mgr. Janošková Hnátová, vedúca odboru cezhraničných programov
Úradu PSK, uviedla, že dňa 7. 11. 2013 nadobudla účinnosť Dohoda o delegovaní právomocí
Správcu programu uzavretá medzi Úradom vlády SR a PSK, na základe ktorej bol PSK
určený za Správcu schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu. Alokácia tejto
schémy predstavuje čiastku 3 027 607 € a je financovaná zo zdrojov Nórskeho finančného
mechanizmu a štátneho rozpočtu SR. Predkladaný materiál obsahuje dve časti. Časť
A detailne popisuje kompetencie a povinnosti Správcu schémy malých grantov, ktoré bude
zabezpečovať odbor cezhraničných programov v spolupráci s ostatnými organizačnými
zložkami Úradu PSK v rámci implementačných, kontrolných a finančných procedúr. Časť B
poskytuje informáciu o 1. výzve na predkladanie žiadostí vyhlásenej PSK dňa 30. 12. 2013
s trvaním do 31. 3. 2014. Všetky informácie o výzve sú dostupné na webovej stránke PSK.
Odbor cezhraničných programov poskytuje konzultácie a poradensko-konzultačnú činnosť
v rámci infobodu. Materiál prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
s prijatím uznesenia č. 1/2014.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
informáciu o realizácii Programu „SK08 Cezhraničná spolupráca“ v rámci výkonu
kompetencií PSK ako Správcu schémy malých grantov Nórskeho finančného
mechanizmu.
Hlasovanie:
za: 60
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 15 – Schválenie predfinancovania a spolufinancovania
projektu v rámci HU – SK – RO – UA ENPI CBC Programme
2007 - 2013 „Kozmický systém včasného varovania“: Mgr. Arvayová,
vedúca odboru kultúry Úradu PSK, oboznámila prítomných s tým, že Vihorlatská
hvezdáreň v Humennom, v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, podala žiadosť
o predfinancovanie a 5 %-né spolufinancovanie projektu HU – SK – RO – UA ENPI CBC
Programme 2007 – 2013 Kozmický systém včasného varovania. V projekte sa má podieľať
ako partner Užhorodskej národnej univerzity. Celková suma oprávnených nákladov celého
projektu je 537 610,80 €. Predbežná suma oprávnených nákladov v rozpočte Vihorlatskej
hvezdárne v Humennom je 88 558,55 €. Čerpanie a spolufinancovanie finančných
prostriedkov v rokoch 2014 – 2015 je uvedené v predloženom materiáli. Podľa zásad
programu Vihorlatská hvezdáreň v Humennom každý rok získa od ENPI 80 % finančných
prostriedkov plánovaných na daný rok realizácie projektu. Zostávajúcich 20 % finančných
prostriedkov jej bude refundovaných po schválení ročnej priebežnej správy. Keďže je
rozpočtovou organizáciou a nemá vlastné zdroje, žiada zriaďovateľa o úpravu rozpočtu na
predfinancovanie a spolufinancovanie projektu. Materiál prerokovala komisia kultúry
a národnostných menšín a komisia finančná.
Diskusia:
Poslanec Benko navrhol doplniť uznesenie v znení: v celkovej výške 4 427,93 €
a predfinancovanie projektu v podiele 20 % rozpočtu projektu pre roky 2014 – 2015. Je to
podľa dôvodovej správy, kde je uvedené, že čerpanie a spolufinancovanie finančných
prostriedkov bude v rokoch 2014 – 2015 také, aké je uvedené v materiáli. Podľa slov
predsedu PSK Chudíka asi nie je potrebné uvádzať roky, to záleží od samotného vývoja
projektu. Požiadal o vyjadrenie vedúcu odboru financií. Poslanec Krajňák víta tento materiál
spolu s poslaneckým klubom KDH-SDKÚ-DS. V materiáli chýba pár základných informácií.
Nie sú v ňom uvedení zahraniční partneri, podľa informácií by takáto istá stanica mala byť
v Užhorode, Miskolci a ešte v jednom rumunskom meste. Zaujímal sa o včasné varovanie
napr. prírodných katastrof, či sa to dotkne aj mesta Prešov, pretože pokrytie územia SR bude
v zásade obmedzené. Podľa dostupných nepresných informácií by pokrytie a monitorovanie
tohto územia malo byť zabezpečené na väčšine územia Prešovského a Košického kraja
s následným dotiahnutím softvérovej veci. V materiáli chýba riešenie technického
zabezpečenia, ktoré by malo byť rovnaké vo všetkých zainteresovaných krajinách. Nie je
jasný spôsob priebehu výberového konania na softvérové zariadenia jpc systému. Stretnutie
k tejto téme by sa malo uskutočniť v marci v Užhorode. Malým otáznikom tohto projektu je
dôveryhodnosť partnera na Ukrajine. Faktom však je, že Užhorodská národná univerzita má
určitú záruku korektnosti a tento systém vyvinuli práve tam. Je zaujímavé, že sa pristupuje
k tomu, čo je bežným štandardom v západnej Európe, ale know-how tohto systému má práve
Užhorodská národná univerzita. Určite je treba podporiť tento projekt a potom informovať
zastupiteľstvo o výberovom konaní na jpc systém a softvérový systém a o technických
detailoch dohodnutých na stretnutí v Užhorode. Predseda PSK Chudík uviedol, že odpovede
na niektoré otázky, technické detaily a samotnú realizáciu projektu môže poslancovi
Krajňákovi vysvetliť RNDr. Kudzej, CSc., riaditeľ Vihorlatskej hvezdárne v Humennom. Ide
o projekt, ktorý sa nachádzal pod čiarou, ale po zvýšení finančných prostriedkov dôjde k jeho
realizácii po schválení Zastupiteľstvom PSK. Osobne víta každé európske finančné
prostriedky, ktoré prídu pre PSK. Mgr. Arvayová dodala, že nasledujúce zasadnutie komisie
kultúry a národnostných menšín by sa malo uskutočniť práve vo Vihorlatskej hvezdárni
v Humennom. RNDr. Kudzej, CSc., študoval osem rokov v Odese a je skutočne excelentným
odborníkom v tejto oblasti v SR, ktorý dôkladne vysvetlí jednotlivé fázy tohto projektu.
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Predseda PSK Chudík podotkol, že podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., nie je potrebné
doplnenie uznesenia podľa návrhu poslanca Benka.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e 5 %-né
spolufinancovanie projektu „ENPI CBC Programme 2007 – 2013“ pre Vihorlatskú
hvezdáreň v Humennom v celkovej výške 4 427,93 € a predfinancovanie projektu
v podiele 20 % rozpočtu projektu.
Hlasovanie:
za: 60
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 16 – Návrh na menovanie riaditeľa Ľubovnianskeho
osvetového strediska v Starej Ľubovni:

Predseda PSK Chudík informoval
prítomných, že uvoľnil z funkcie riaditeľa Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej
Ľubovni Ing. Sokola na základe jeho žiadosti ku dňu 31. 1. 2014 a následne vypísal výberové
konanie na obsadenie tejto pracovnej pozície s vymenovaním výberovej komisie. Výberové
konanie sa uskutočnilo dňa 10. 2. 2014, na ktoré sa prihlásil jeden uchádzač. Na základe
výberového konania odporúča výberová komisia vymenovať do funkcie riaditeľa
Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni Ing. Martina Karaša. Materiál dostali
poslanci pred zasadnutím zastupiteľstva. Navrhol upraviť uznesenie v nasledovnom znení:
Zastupiteľstvo PSK A/ berie na vedomie vzdanie sa funkcie Ing. Petra Sokola, riaditeľa
Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni, B/ menuje do funkcie riaditeľa
Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni Ing. Martina Karaša dňom 1. marca
2014.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov
A/ b e r i e n a v e d o m i e
vzdanie sa funkcie Ing. Petra Sokola, riaditeľa Ľubovnianskeho osvetového strediska
v Starej Ľubovni
B/ m e n u j e
do funkcie riaditeľa Ľubovnianskeho osvetového strediska v Starej Ľubovni
Ing. Martina Karaša dňom 1. marca 2014.
Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17A – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
implementovaných projektov v rámci výzvy ROP:

Ing. Benes,
generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol, že bod 17A sa týka implementovaného projektu
Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade schváleného v rámci ROP,
Prioritnej osi 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu.
Uvedené nadlimitné výdavky boli rozdelené do dvoch častí a to rekonštrukcia a nadstavba,
pričom zhotoviteľ diela vypracoval dve alternatívy nadlimitných výdavkov, jednu vo výške
115 652 €, druhú vo výške 97 160 € aj s DPH. K uvedeným nadlimitným výdavkom bol
zvolaný poslanecký kontrolný deň za účasti poslancov volebného obvodu Poprad a všetkých
ostatných adekvátnych zložiek, teda riaditeľky subjektu, zhotoviteľa diela, stavebného dozoru
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a ARR PSK. Poslanci odporučili schváliť nižšiu alternatívu v celkovom objeme 97 160,92 €
s DPH. V zmysle novelizácie zákona o verejnom obstarávaní aj po schválení nadlimitných
výdavkov zastupiteľstvom, tieto podliehajú ďalšiemu schvaľovaciemu procesu na Úrade pre
verejné obstarávanie podľa zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. § 10a uzatváranie dodatkov.
Materiál obsahuje stanovisko organizačného odboru k uvedenej problematike a samotnú
dôvodovú správu s výkazom výmer zhotoviteľa. Materiál prerokovala komisia finančná.
Diskusia:
Poslanec Molčan informoval prítomných o búrlivej diskusii na rokovaní komisie finančnej,
ktorá prebiehala k všetkým piatim projektom s dofinancovaním ich nadlimitných výdavkov,
pretože tento problém pretrváva v zastupiteľstve už 2 – 3 roky. Postup bol zachovaný
v zmysle smernice, ktorú komisia finančná odporúčala vedeniu PSK. Je podpísaná predsedom
PSK a zverejnená na webovej stránke PSK. Určuje postup pri verifikovaní a následnom
odsúhlasení nadlimitných výdavkov, lebo aj v predchádzajúcom období bolo veľmi veľa
požiadaviek na výdavkovú časť rozpočtu PSK, teda úhradu týchto nadlimitných výdavkov.
Komisia finančná odporúča všetky predložené akcie v bodoch 17A – 17E schváliť. Spolu sú
vo výške 370 000 € a použitie prostriedkov na vykrytie nadlimitných výdavkov by sa riešilo
z rezervného fondu pre kapitály vo všeobecnej pracovnej oblasti. Vecné problémy s tým
súvisiace už nie sú úlohou komisie finančnej, ale stanoviská uvedené v materiáloch buď
z poslaneckého prieskumu alebo z odboru organizačného hovoria o oprávnených výdavkoch.
Komisia finančná odporúča zaoberať sa touto problematikou zodpovedne, lebo má dopad na
rozpočet PSK. Je potrebné povedať, že stopercentne kvalitne pripraviť predovšetkým
stavebný projekt asi nie je jednoduché, ale v budúcnosti by sa takéto veci nemali stávať. Tieto
projekty predstavujú prípady, u ktorých boli spracované stavebné projektové dokumentácie
v období, keď spomínaná smernica ešte nebola pripravovaná. Smernica mala vlastne
smerovať ku koordinácii z Úradu PSK pri zadávaní týchto zákaziek na skvalitnenie procesu
prípravy. Ing. Benes na komisii povedal, že tohto roku už nečaká PSK žiadne dofinancovanie
nadlimitných výdavkov z rezervného fondu, ale život v nasledujúcich mesiacoch to ukáže.
Poslanec Vokál nadviazal na slová predrečníka tým, že predložené dofinancovanie je vo
veľmi veľkom rozsahu a to vo výške 370 000 €. Ako primátor mesta Lipany pozná proces
spracovania projektov a rozsah určitých prác je v podstate nevyhnutný, ale postup v tomto
prípade nie je správny vzhľadom na platnosť zákona o účtovníctve. Môže sa objednávať
vtedy, keď sú na to peniaze. Predložené veci sú v podstate dokončené, niektoré už aj
skolaudované. Ak by teraz zastupiteľstvo neschválilo dofinancovanie, čo by sa stalo s týmito
projektmi. Poslanci sú prakticky postavení pred hotovú vec, lebo ak by neschválili financie,
nedá sa napr. v tomto prípade rozobrať strecha. Podľa spomínaného novelizovaného zákona
o verejnom obstarávaní nebude už možné dofinancovanie bez toho, aby Úrad pre verejné
obstarávanie neschvaľoval zmeny doplnku. Plne súhlasí s predsedom komisie finančnej
v tom, že keď dochádza k veciam, pri ktorých je nutné niečo zmeniť, dopredu treba predložiť
zastupiteľstvu nevyhnutnú zmenu a dať oprávnenie predsedovi PSK na zmenu rozpočtu, lebo
v týchto prípadoch prichádza schválenie dofinancovania neskoro. Postupovalo sa
protizákonne, nehovorí o oprávnenosti určitých výdavkov. Poslanec Krajňák podotkol, že
členovia komisie kultúry a národnostných menšín si minulý týždeň prezreli objekty
Podtatranskej knižnice v Poprade a Tatranskej galérie v Poprade. Na zábere jednej stavebnej
aktivity v rámci Podtatranskej knižnice v Poprade je možné vidieť, že minimálne
technologický postup je zaujímavý. Je potrebné povedať, že tie projekty sú naozaj staré,
technický postup je naozaj zlý a zastupiteľstvo má schváliť niečo, čo je už realizované.
Poslanec Kahanec poznamenal, že problémy pomenovali už predrečníci. Stotožňuje sa
s názorom predsedu komisie finančnej, že tento problém je treba riešiť do budúcnosti, aby
neprekvapili PSK ďalšie výdavky zasahujúce rozpočet. Vyjadrí sa za všetky tieto nadlimitné
výdavky konkrétne k bodu 17A. V dôvodovej správe v časti A rekonštrukcia sú úplne
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všeobecné formulácie, ako „nastali zmeny oproti projektovej dokumentácii“, „majú
objektívny charakter“, „vznikli z nutných zmien“, „ktoré nestrpeli odklad“, „zmeny medzi
výkazom výmer“. Tieto formulácie tam nemajú byť a opakujú sa aj v ďalšom zdôvodnení. Až
v časti B sa jasne uvádza, že sa uvažovalo s použitím pôvodnej tepelnej izolácie a
rozhodovalo o dvoch alternatívach. V časti B je normálne zdokumentované to, čo sa udialo.
V materiáloch majú byť jasne uvedené veci a nie všeobecné formulácie. V stanovisku
organizačného odboru k nadlimitným výdavkom sú tak isto uvedené všeobecné formulácie.
Vo vyjadrení stavebného dozoru sa nachádzajú konkrétne veci. Napr. pri zasekávaní
elektrických rozvodov sa zistilo, že pôvodná omietka nie je súdržná. To by hádam mohlo byť
viditeľné pri posúdení objektu. Je tam navyše po zaokrúhlení 28 000 €. Ďalej je tam uvedené,
že z hľadiska trvácnosti nosných častí krovu nie je možné realizovať nosnú strešnú
konštrukciu bez náteru smrekového reziva proti škodcom a hnilobe. To bolo úplne jasné na
začiatku, že keď je potrebné niečo robiť s krovom a má sa tam dať náter, tak by mal byť
v rozpočte. Ide o položku cez 13 000 €. Je úplne normálne, že vzniknú nepredvídané práce.
Oprávnené výdavky podľa projektu sú jednou vecou. Druhou vecou sú neoprávnené výdavky,
o ktorých sa povie, že ešte sa potom dorobia, ale to by malo byť aj v tomto prípade. Na
začiatku si treba povedať, že v rámci projektu je určitá suma peňazí a chce sa tam ešte niečo
dorobiť, ale potom nech to schváli zastupiteľstvo v rámci neoprávnených výdavkov. To je
potrebné vedieť na začiatku a nie na konci dohadzovať peniaze v rámci dohody. Pri
nadlimitných výdavkoch by privítal uvedenie jednotlivých projektov so základnými údajmi,
čiže celkové náklady na projekt, oprávnené výdavky, neoprávnené výdavky, práce naviac, aby
bolo jasné v akých prekročeniach a percentách sa projekt pohybuje a prekročenie by malo byť
únosné. Nikto nespochybní, keď sa v rámci celkového zásobníka projektov budú tieto práce
pohybovať priemerne plus mínus 3 %. Táto informácia v uvedených materiáloch nie je. Práce,
o ktorých sa vie, že sa chcú dorobiť naviac alebo sa o nich rozhodne v priebehu realizácie
projektu, by mali byť jasné už na začiatku. Nedá sa iba konštatovať, že sú staré projekty
a preto vzniknú chyby. Z tohto dôvodu je potrebné robiť dobré projekty a hlavne si hneď na
začiatku povedať, v akom rozsahu je potrebné v rámci projektu tieto práce urobiť, lebo potom
to značne odčerpáva vlastné výdaje v rámci rozpočtu PSK a mohlo by sa urobiť o to viac
napríklad v inom projekte. Poslankyňa Turčanová dodala, že už poslanci Krajňák aj
Kahanec hovorili o všeobecných formuláciách. Následne citovala z denného záznamu stavby:
„30. 9. bola objednávateľovi odovzdaná stavba zhotoviteľom. Podrobné podmienky
odovzdania obsahuje odovzdávací protokol. Počas realizácie stavby vznikli nové skutočnosti,
na základe ktorých postupne vznikali aj naviac práce. Projektové riešenie stavby a následne
spracovaný výkaz výmer vychádzali zo skutočností, ktoré boli zjavné pri zameraní stavby. Po
začatí stavby bol zameraný skutočný stav objektu a následne bolo potrebné riešiť tieto
skutočnosti tak, aby dielo bolo zrealizované správne po stránke konštrukčnej, statickej
a účelovej.“ Ide o záznam zo dňa 30. 9., kedy sa začalo ešte len stavať a po tomto dátume
bolo zasadnutie zastupiteľstva. Osobne pre ňu sú to veľmi všeobecné informácie. Poslanec
Ledecký poukázal na to, že staré volebné obdobie predošlého zastupiteľstva skončilo a kým
nové zastupiteľstvo začalo fungovať, vznikla niekoľkomesačná prestávka. Je logické, že tieto
veci sa nazbierali. Zastupiteľstvo musí schvaľovať nadlimitné výdavky vecí, ktoré neboli
v projekte a pokiaľ sú výhodné, je logické ich predloženie zastupiteľstvu, ktoré rozhodne či
ich schváli alebo neschváli. Čerpanie európskych fondov na rekonštrukcie prebieha v celej SR
a problémy PSK sú presne tie isté ako problémy iných krajov, miest a obcí, preto nevie, prečo
sa o tom tak vášnivo diskutuje. Pokladá to za prirodzenú vec, ktorú zastupiteľstvo musí riešiť.
Každý môže diskutovať, ale zastupiteľstvo musí posúdiť, či sa danú vec oplatí schváliť alebo
nie. Každému musí byť jasné, že keď PSK robí projekt rekonštrukcie z európskych fondov,
spolufinancovanie už nie je 5 % ale väčšie, jednoducho taká je pravda a treba s tým počítať.
Teší sa z toho, že z niektorých poslancov sa stanú po voľbách v novembri primátori miest
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alebo starostovia obcí, potom budú stáť na opačnej strane a budú musieť tieto veci riešiť. Je
zvedavý na ich postup. Poslanec Vokál reagoval tým, že nie sú to žiadne vášnivé reakcie.
Poslanci úplne normálne poukazujú na nezákonný postup, ktorý by mal byť jednoducho iný.
Treba sa naučiť v budúcnosti schvaľovať veci dopredu a nie pozadu. O nič iné nejde. Podľa
slov predsedu PSK Chudíka nie je to asi nezákonný postup, ale súhlasí s tým, že niektoré
veci by mali byť najprv schválené zastupiteľstvom a potom realizované. Keby PSK nemal
európske peniaze, nemal by tento problém. Ak by nebol tento problém, existoval by iný
a poslanci by kritizovali predsedu PSK, prečo PSK nemá európske peniaze. Osobne berie
fakt, že ide v podstate o určitú pravidelnosť v predkladaní nadlimitných výdavkov. Dnes malo
byť predložené už po druhýkrát dofinancovanie DSS Giraltovce, s čím nesúhlasil. Pri týchto
akciách by mal byť zvolaný kontrolný deň za účasti všetkých zainteresovaných, teda
projektanta, stavebného dozoru, dodávateľa, investora, ale aj poslancov PSK za daný volebný
obvod, aby rozhodli, čo je potrebné a čo nie. Ak má niektorý poslanec PSK za volebný obvod
Poprad výhrady k predloženému materiálu, nech ich teraz povie. Musí sa ísť takým
spôsobom, lebo môže dôjsť k situácii, že sa začne stavať podľa nejakých limitov, potom sa
stavba bude musieť prerušiť a vypracovať dodatok. Kým ho zastupiteľstvo schváli a rozhodne
o ďalšom postupe a kým nájde spoločný systém riešenia, môže sa stať, že celý projekt spadne
a peniaze sa budú musieť vrátiť. Poslanec Kahanec je rád, že predseda PSK berie na
vedomie, že pri jednotlivých projektoch sú veci, ktoré by sa mohli zmeniť. Myslí si, že
v zastupiteľstve nikto nenapadne nejaké nepredvídané výdavky, ktoré sa môžu vyskytnúť na
každej jednej stavbe. Neoprávnené výdavky, ktoré sa prihadzujú a ktoré tam chce PSK urobiť
navyše, sú zrejmé a PSK ich chce urobiť. Aj na zasadnutí komisie finančnej bolo povedané,
že niektoré projekty sú limitované rozsahom financií. Na začiatku je potrebné povedať, že
v danom rozsahu financií sa chce urobiť ešte niečo naviac. Poslanec Vokál dodal, že tu
nevidí vôbec žiadny problém. Je potrebné len zvoliť jasný postup. Predseda PSK uviedol,
akým spôsobom sa to má robiť dopredu, je potrebné tento postup rešpektovať a dodržiavať.
Návrh na uznesenie k bodu 17A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 97 160,92 eur s DPH v rámci implementovaného projektu
„Obnova a nadstavba objektu Podtatranskej knižnice v Poprade“ (kód ITMS:
22130120033) ROP, Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj
cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, Kód výzvy:
ROP- 3.1a-2009/01.
Hlasovanie:
za: 39
proti: 0
zdržalo sa: 15
Návrh na uznesenie bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu 17B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v celkovej výške 75 358,60 eur s DPH v rámci implementovaného
projektu „Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Tatranskej Galérie – budova elektrárne“
(kód ITMS: 22130120038) ROP, Prioritná os 3 – Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
a rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov, Kód
výzvy: ROP-3.1b-2009/01.
1) Stavebné práce (50 108,6 eur s DPH)
2) Projekčné práce a výkon autorského dozoru (25 250 eur s DPH).
Hlasovanie:
za: 39
proti: 0
zdržalo sa: 14
Návrh na uznesenie bol schválený.
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Návrh na uznesenie k bodu 17C:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v celkovej výške 5 934,17 eur s DPH v rámci implementovaného
projektu „Spojená škola Tarasa Ševčenka – obnova stavby“ (kód ITMS: 22110120624)
ROP, Opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržalo sa: 14
Návrh na uznesenie bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu 17D:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 72 472,14 eur s DPH v rámci implementovaného projektu
„Rekonštrukcia objektu“ (kód ITMS: 22130120034) ROP, Prioritná os 3 – Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov a rozvoj cestovného ruchu, Opatrenie 3.1 Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov, Kód výzvy: ROP-3.1a -2009/01.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 13
Návrh na uznesenie bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu 17E:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 119 970,25 eur s DPH v rámci implementovaného projektu
„Rekonštrukcia a modernizácia Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb Stará
Ľubovňa, Mierová 88, Stará Ľubovňa“ (kód ITMS: 22120120040) ROP, Prioritná os 2 –
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Opatrenie 2.1
Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately, Kód výzvy:
ROP-2.1a-2009/01.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 14
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 18 – Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci
Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –
Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia
3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie
do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP k
zabezpečeniu realizácie projektov po schválení žiadostí o NFP
a financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 %
z celkových oprávnených výdavkov: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR
PSK, pripomenul, že pred zasadnutím zastupiteľstva dostali poslanci tabuľku, v ktorej sa
počet subjektov rozšíril na deväť. Následne vymenoval subjekty v pôsobnosti žiadateľa: 1)
Šarišské múzeum v Bardejove, 2) Vihorlatské múzeum v Humennom, 3) Vlastivedné
múzeum v Hanušovciach nad Topľou, 4) Šarišská galéria v Prešove, 5) Ľubovnianske
múzeum v Starej Ľubovni, 6) Podduklianska knižnica vo Svidníku, 7) Podtatranské múzeum
v Poprade, 8) Podtatranská knižnica v Poprade, 9) Múzeum v Kežmarku. Maximálne rozpočty
projektov sú indikatívne, ešte sa budú upravovať, ale určite nebudú vyššie ako v danej
tabuľke. Môže dôjsť aj k nejakému zníženiu podľa špecifikácií, ktoré bude ARR PSK
dostávať od štatutárov jednotlivých subjektov v pôsobnosti PSK. V dôvodovej správe sú
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stručne popísané základné stavebné úpravy s predpokladaným rozpočtom projektu a výškou
spolufinancovania projektu.
Diskusia:
Poslanec Krajňák uviedol, že to, čo už bolo, nie je možné ovplyvniť, ale to, čo príde
v budúcnosti, je možné ovplyvniť. Primátori miest a starostovia obcí bežne poznajú výzvy
k ROP. Predložená výzva je s termínom k 8. 4. 2014. Je zle, keď sa veci nehýbu, ako
napríklad pri obnove soľného skladu v Solivare v porovnaní s PSK, kde sa veci uskutočňujú
a sú aktívne. Skúsenosti kolegov zo samosprávy sú také, že Poľsko má rovnako ROP s vôľou
realizácie prípadných zistených nadlimitných nákladov, ktoré je možné v priebehu projektu
benevolentnejšie realizovať vzhľadom na ich kontrolu. V týchto prípadoch to tak nie je. Dá sa
akceptovať napríklad suma v prípade projektu Spojenej školy Tarasa Ševčenka v Prešove, kde
sa náklady zvýšili o viac ako 5 000 €. Je to prijateľná suma, ktorá skutočne vznikla. V bode
18 poukázal konkrétne na Šarišskú galériu v Prešove s plnou sumou rozpočtu projektu
2 490 000 €. Druhou vecou je potom skutočné schválenie danej sumy. Z predkladaného
materiálu je ťažko zistiť, čo sa vlastne bude rekonštruovať. Je to síce uvedené, ale buď to
bude len čisto predná budova smerovaná na ul. Hlavnú, alebo to bude celý trakt až dozadu, čo
je dosť podstatný rozdiel aj vo vzťahu k ďalším vzniknutým nárokom mimo projektu. Teda
kľúčom ku všetkému je dobrý projekt. Šarišskej galérii v Prešove dnes schválilo
zastupiteľstvo z rezervného fondu 30 000 €. Poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS bude pozorne
sledovať celý proces predložených deviatich projektov v rámci danej výzvy. Každý projekt
ráta s tým, že vzniknú výdavky, ktoré nie sú priamo v projekte, ale dobrý projekt by mal byť
nadhodnotený o 10 – 15 % v tom zmysle, že pri vzniku takejto situácie nebude problém
s finančným vykrytím. Architekti hovoria, že kedysi to bolo priamo v zákone. Dnes sa
neaplikuje toto usmernenie a je to chyba. Chcel by navrhnúť uznesenie, ktoré má priamo
dostať do obrazu situáciu s pripravovanými projektovými dokumentáciami, lebo to je kľúč aj
k diskusii v bode 17. Ako poslanec MsZ v Prešove má skúsenosti s tým, že poslanci prišli na
kontrolný deň nemenovanej školy a napr. okná, dlažby a iné veci boli zlé. Napríklad projekt
Podtatranskej knižnice v Poprade je osem rokov starý. Potom sa netreba čudovať, že
výsledným efektom sú nadlimitné výdavky. Jeho uznesenie smeruje k tomu, aby sa
zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní pri všetkých deviatich predkladaných projektoch
oboznámilo s projektovou dokumentáciou. Predložený návrh uznesenia by sa doplnil o časť
žiada v znení: Zastupiteľstvo PSK žiada predsedu PSK predložiť informatívnu správu o stave
pripravenosti „projektových dokumentácií“ predkladaných v rámci žiadostí o NFP v rámci
Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do pamäťových
a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –
Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP. Termín: 22. apríl 2014.
Poslanci by mali vedieť obsah projektovej dokumentácie v základných rysoch. Na príklade
Šarišskej galérie v Prešove uviedol, že nie je jasné, či ide o rekonštrukciu celého objektu,
ktorý je súborom troch na seba nadväzujúcich budov. Aby sa tieto projekty dali
odkontrolovať, je potrebné tieto údaje vedieť. Poslanec Baran je rád, že v tomto materiáli sa
nachádzajú dva objekty, ktoré ho najviac zaujímali v prechádzajúcom volebnom období.
Jedným je Podtatranské múzeum v Poprade, ktoré sa bude komplexnejšie rekonštruovať
s prípravou priestorov pre veľký klenot objavený v objekte stavby Whirlpool a to hrobku
germánskeho kniežaťa, čo bude znamenať veľký prínos pre mesto Poprad ako centra
turistického ruchu. Druhým je Podtatranská knižnica, kde viackrát žiadal o opravu strechy.
Všetky veci povedané v diskusii k bodu 17, ktoré poslanci všeobecne prijali, zhrnul do návrhu
na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja ukladá 1/
generálnemu riaditeľovi ARR PSK prizývať poslancov PSK za príslušný volebný obvod na
kontrolné dni k jednotlivým stavebným akciám a k vyvolaným naviac prácam; 2/ generálnemu
riaditeľovi ARR PSK priebežne informovať Zastupiteľstvo PSK o vyvolaných naviac prácach
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s príslušným zdôvodnením. Termín: priebežne. Zodpovedný: v texte. Predseda PSK Chudík
vysvetlil poslancovi Krajňákovi, že 30 000 € pre Šarišskú galériu v Prešove zastupiteľstvo
schválilo už v minulom roku, preto táto suma ide z rezervy, ale nestihlo sa to urobiť
v minulom roku. Ako predseda PSK nebude robiť poslíčka a predkladať projektové
dokumentácie a poslanci sa budú víťazoslávne vyjadrovať, čo je v nich dobré alebo nie.
Prístup poslanca Barana je úplne iný a hovorí o tom, aby poslanci za príslušné volebné
obvody boli stále prizvaní na kontrolné dni. Kde má poslanec Krajňák svoju zodpovednosť
a čo mu bráni v tom, aby sám išiel priamo za riaditeľom Šarišskej galérie v Prešove a zistil
daný stav, riešenie a ďalší vývoj. Jednoducho odmieta predkladať projektové dokumentácie
a robiť architekta, pretože aj predseda, aj poslanci majú svoju zodpovednosť. Nikdy v živote
to nerobil, ani robiť nebude. Každý poslanec PSK, ak má vo svojom obvode takúto stavbu,
má právo a možnosť kontrolovať a riešiť tieto veci. Podľa slov poslanca Krajňáka je jasné,
že cieľom nie je predloženie deviatich projektových dokumentácií. Faktom je, že v tejto chvíli
ako poslanec a zastupiteľstvo, teda aj verejnosť, nevie, čo ide PSK robiť. Vysvetlil to už na
konkrétnom prípade. Môže sa stať, že PSK bude opravovať niečo, čo jednoducho už nie je
potrebné, alebo už bolo sčasti urobené. Hovorí o predkladaní základných informácií z každej
projektovej dokumentácie, teda čo obsahuje, čo bude robiť, v podstate by to bol
deväťstranový materiál, každý projekt na jednej A4. Bola by to základná informácia o rozsahu
prác, ktoré sa budú vykonávať. Predseda PSK Chudík podotkol, že poslancovi Krajňákovi
nič nebráni v tom, aby priamo išiel za riaditeľom Šarišskej galérie v Prešove, dokonca jeho
kolegom z MsZ v Prešove.
Doplňovací návrh poslanca Krajňáka:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja žiada predsedu PSK predložiť
informatívnu správu o stave pripravenosti „projektových dokumentácií“ predkladaných
v rámci žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
– Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok
v rámci ROP. Termín: 22. apríl 2014.
Hlasovanie:
za: 19
proti: 18
zdržalo sa: 22
Doplňovací návrh nebol schválený.
Doplňovací návrh poslanca Barana:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja ukladá
1/ generálnemu riaditeľovi ARR PSK prizývať poslancov PSK za príslušný volebný obvod
na kontrolné dni k jednotlivým stavebným akciám a k vyvolaným naviac prácam; 2/
generálnemu riaditeľovi ARR PSK priebežne informovať Zastupiteľstvo PSK
o vyvolaných naviac prácach s príslušným zdôvodnením. Termín: priebežne.
Zodpovedný: v texte.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 6
Doplňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. s c h v a ľ u j e
A.1. predloženie žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a výzvy ROP-3.1b2013/01 za účelom realizácie projektov (uvedených v tabuľke č. 1 Predkladanie
projektov subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci výzvy ROP-3.12013/01), ktorých ciele sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho kraja
a platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
A.2. zabezpečenie realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP
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A.3. financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekty t. j. vo výške uvedenej v tabuľke č. 1 Predkladanie projektov
subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
B. u k l a d á
B.1. generálnemu riaditeľovi ARR PSK prizývať poslancov PSK za príslušný volebný obvod
na kontrolné dni k jednotlivým stavebným akciám a k vyvolaným naviac prácam
B.2. generálnemu riaditeľovi ARR PSK priebežne informovať Zastupiteľstvo PSK
o vyvolaných naviac prácach s príslušným zdôvodnením.
Termín: priebežne
Zodpovedný: v texte
Hlasovanie:
za: 58
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Predseda PSK Chudík požiadal Ing. Benesa, aby v prípade úspešnosti projektov bol
v zmluvách uvedený postup pri takýchto bodoch. Aby sa nestalo to, čo hovoril poslanec
Vokál, že niekedy sa až po ukončení stavby schvaľujú nadlimitné výdavky, ako napríklad
v prípade Tatranskej galérie v Poprade, ktorá bola otvorená už v piatok a dnes prebieha
schvaľovanie nadlimitných výdavkov. Poprípade, ak má niekto z poslancov návrh na riešenie
ako napríklad poslanec Krajňák, môže byť zapracovaný do zmluvy.

K bodu 19A – Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK č.
452/2013, 453/2013 z 12. 2. 2013 a č. 508/2013 z 11. 6. 2013: Predseda
PSK Chudík predkladá zmenu daných uznesení, kde sa suma 216 000 € nahrádza sumou
332 000 € a slová „nadlimitných výdavkov“ sa nahrádzajú slovami „oprávnených výdavkov“.
Komisia finančná nemala výhrady k predloženému materiálu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. s c h v a ľ u j e
A.1. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 452/2013 zo dňa 12. 2. 2013 pod bodom A.3
nasledovne: suma „111 250,00 eur“ sa nahrádza sumou „92 112,00 eur“
A.2. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 453/2013 zo dňa 12. 2. 2013 pod bodom A.3
nasledovne: suma „89 500,00 eur“ sa nahrádza sumou „75 845,00 eur“
A.3. zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 508/2013 zo dňa 11. 6. 2013 nasledovne:
a) slová „nadlimitných výdavkov“ sa nahrádzajú slovami „oprávnených výdavkov“
b) suma „216 000,00 eur“ sa nahrádza sumou „332 000,00 eur“
c) na konci textu sa bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa text:
„z toho 5 % kofinancovanie z rozpočtu PSK v objeme 16 600,00 eur.“
Hlasovanie:
za: 59
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 19B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
5/2014 zo dňa 7. 1. 2014:

Predseda PSK Chudík predkladá návrh na zmenu
uznesenia k návrhu na zloženie komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK, konkrétne komisie
na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorej zloženie bolo
určené pomerným systémom. Vzhľadom na zákon NR SR č. 357/2004 Z. z. môže byť členom
komisie jeden zástupca za každú politickú stranu a jeden zástupca za nezávislých poslancov.
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII bod 8 Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva PSK, s prihliadnutím na čl. 7 bod 5 písm. c) zákona NR SR č.
357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v platnom znení
mení
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 5/2014 zo dňa 7. 1. 2014
k návrhu na zloženie komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK a to tak, že:
volí komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
v zložení:
Predseda:
Pavol Ceľuch
Podpredseda:
Ing. Eduard Vokál
Členovia poslanci:
MUDr. Patrik Mihaľ
PhDr. Ivan Hopta, CSc.
Mgr. Peter Krajňák
Ing. Stanislav Kahanec
JUDr. Štefan Bieľak
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 20 – Návrh podpredsedov PSK, ich pracovného úväzku
a mesačnej odmeny:

Predseda PSK Chudík predkladá Zastupiteľstvu PSK na
schválenie návrh podpredsedov PSK, a to poslancov MUDr. Čuhu, MBA, MPH, MUDr.
Obrimčáka a JUDr. Bieľaka so 40 %-ným pracovným úväzkom pre každého jednotlivo
a mesačnou odmenou 800 € pre každého jednotlivo s platnosťou od 1. 3. 2014. Materiál
dostali poslanci PSK pred zasadnutím zastupiteľstva.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. j) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v platnom znení
A/ v o l í
do funkcie podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja:
MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH
MUDr. Petra Obrimčáka
JUDr. Štefana Bieľaka
s platnosťou od 1. marca 2014
B/ u r č u j e
40 %-ný pracovný úväzok pre každého podpredsedu jednotlivo
a mesačnú odmenu vo výške 800 eur pre každého podpredsedu jednotlivo.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 15
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 21 – Rôzne:
Informatívna správa o schválenom európskom projekte „Regióny v Bruseli
pre mládež“ v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 550/2013 zo dňa 27.
8. 2013: Mgr. Tarasovová, vedúca Zastúpenia PSK v Bruseli, uviedla, že PSK podal
33

tento projekt na základe iniciatívy partnerského regiónu Abruzzo. Išlo o výzvu v programe
Mládež v akcii, Opatrenie 4.6 Partnerstvo. Výkonná agentúra tento projekt schválila. Začne sa
realizovať dňa 1. 5. 2014 a bude trvať dva roky. Partnermi sú chorvátsky región
Dubrovnícko-neretvianska župa, poľský región Lubuské vojvodstvo a PSK. Projekt je
zameraný na výmenu mládeže, čiže pôjde o dvojtýždňový pobyt mladých v Bruseli a stáže
konané v Bruseli počas troch mesiacov. Celkový rozpočet projektu je 149 840 €,
spolufinancovanie PSK bude vo výške 19 160 €, ktoré je v súlade so schváleným uznesením
Zastupiteľstva PSK č. 550/2013 s uvedenou maximálnou výškou 25 000 €. Zároveň bude zo
strany PSK predfinancovanie projektu vo výške 20 %. Projekt a ďalšie informácie budú
zverejnené na webovej stránke PSK, kde zároveň prebehne selekcia mladých ľudí, ktorí prídu
do Bruselu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
b e r ie n a ve d om i e
informatívnu správu o schválenom európskom projekte „Regióny v Bruseli pre
mládež“.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík poďakoval Ing. Majdovi za šesťročnú prácu vo funkcii hlavného
kontrolóra PSK.
Ing. Majda uviedol, že dnes síce nezískal dôveru Zastupiteľstva PSK, ale chce sa poďakovať
všetkým za šesť rokov spoločnej práce a praje prítomným všetko najlepšie.
Poslanec Ceľuch predložil návrh na uznesenie k návrhu odmeny hlavnému kontrolórovi PSK
v znení:
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade so zákonom NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov a § 19b) ods. 2 zákona NR SR č.
369/2004 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
schvaľuje
hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jánovi Majdovi odmenu za rok 2013 vo výške 15 % zo
súhrnu platov za rok 2013.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Poslankyňa Turčanová požiadala o odpoveď na otázku, ktorú položila ešte pri rozpočtových
opatreniach, kedy by sa mohlo očakávať zrealizovanie opráv ciest Žehňa - Dúbrava, Prešov –
ul. Solivarská, Veľký Šariš – Medzany s tým, že teraz sa asi začne verejné obstarávanie.
Predseda PSK Chudík osobne predpokladá, že rekonštrukcia týchto úsekov ciest by mala
prebehnúť v tomto roku, možno ešte v lete. Celý proces môže zbrzdiť len verejné
obstarávanie. Presný termín nevie povedať, konkrétne informácie môže poskytnúť Ing.
Kozák, riaditeľ SÚC PSK.

K bodu 22 – Interpelácie poslancov:
Poslanec Baran uviedol, že na rokovaní vedenia mesta Poprad dňa 17. 2. 2014 odznela
informácia o osadzovaní informačných tabúľ významných historických pamiatok a stredísk
cestovného ruchu, ktoré má zabezpečovať KOCR, kde nie je zaradená významná historická
mestská pamiatka Spišská Sobota. Ak ide o pravdivú informáciu, žiada KOCR o doplnenie
informačnej tabule pre mestskú pamiatkovú rezerváciu Spišská Sobota. Predseda PSK
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Chudík v danej chvíli nevie, či ide o vhodnú interpeláciu, lebo sa týka KOCR, ktorú zriadil
PSK a je samostatným právnym subjektom. Poslanec Baran by sa mal obrátiť priamo na
predsedu a pracovníkov KOCR.
Poslanec Kahanec interpeloval predsedu PSK vo veci zámeru riešenia dopravnej situácie
v krajskom meste Prešov súvisiaceho s riešením tranzitu ťažkej nákladnej dopravy. Je jasné,
že pokiaľ nebude mať Prešov vybudované obchvaty, nebude situácia riadne vyriešená, ale
súčasný tranzit neprechádza cez najväčšie sídlisko Sekčov. Podľa prijímaných krokov
a medializovaných správ je známy zámer presmerovania tranzitu ťažkej nákladnej dopravy
od železničnej stanice cez ul. Rusínsku po ul. Arm. gen. Svobodu smerom na Ľubotice, ktorý
by zasiahol časť najväčšieho sídliska Sekčov, kde žije zhruba 17 000 obyvateľov a ďalších
obyvateľov domov v katastri obce Ľubotice. Obyvatelia tejto časti sídliska musia aspoň raz
denne prejsť cez túto frekventovanú štvorprúdovú cestu smerom k zastávkam MHD. Z tohto
dôvodu požiadal predsedu PSK, aby nepodporil smerovanie tranzitu do tejto mestskej časti.
Dúfa, že túto interpeláciu počuje aj poslanec PSK Hagyari, primátor mesta Prešov, ktorý má
dosah na to, aby tranzitná doprava nesmerovala iba cez najväčšie sídlisko v meste Prešov.
Predseda PSK Chudík sa spýtal poslanca Kahanca, kadiaľ by mal ísť toho času a v danej
situácii tranzit ťažkej nákladnej dopravy, pretože bol presunutý z ul. Šafárikovej z dôvodu
dlhodobých sťažností a petícií jej obyvateľov. Môže byť presmerovaný naspäť a následne sa
ukáže reakcia obyvateľov ul. Šafárikovej. Chápe, že poslanec Kahanec bojuje za svoj mestský
volebný obvod, ale pokiaľ sa nepostaví obchvat mesta Prešov, tento problém nebude
vyriešený. Keď nákladná doprava nepôjde cez Solivarskú a Sekčov, tak pôjde cez
Masarykovu, Rusínsku, Arm. gen. Svobodu resp. cez Kuzmányho a Arm. gen. Svobodu alebo
cez Šafárikovu a stále bude problém, čiže musí byť postavený obchvat mesta Prešov v rámci
D1 a R4. Nedávno prebehlo rokovanie s predstaviteľmi ministerstva dopravy a spoločnosti
Jaspers z Viedne, ktorá sa vyjadruje v Európskej komisii v Bruseli k stavbe diaľnic
a obchvatov s tým, že D1 by sa mala začať stavať v roku 2015 a R4 - severozápadný obchvat
v roku 2016. Severovýchodný obchvat by nevyriešil problém dopravy od Starej Ľubovne
a Sabinova. Ak tieto dátumy budú splnené, tak do roku 2020 sa musí riešiť situácia v meste
Prešov. VÚC ani mesto Prešov tieto stavby nevedia urobiť samé. V súčasnej dobe tranzit
nákladnej dopravy prebieha cez cesty III. triedy a mestské komunikácie. Poslanec Kahanec
môže navrhnúť lepšiu trasu, bude za ňu bojovať. Bohužiaľ, treba čakať do roku 2020.
Severozápadný obchvat vychádza na sumu asi 450 mil. € a D1 na sumu 350 mil. €. Nevie to
ináč vyriešiť, zbytočne to bude poslanec Kahanec stále interpelovať, lebo doprava zniekadiaľ
musí ísť a treba povedať trasu. Mesto Prešov je tretím najväčším mestom členského štátu EÚ
a je hanbou, že stále nemá obchvat a stále neexistuje rozhodnutie a názor, či je potrebné
stavať alebo nestavať, pričom už je dávno neskoro. Poslanec Kahanec stopercentne súhlasí
s tým, že je už dávno neskoro a Zastupiteľstvo PSK túto vec nevyrieši, ale je potrebné zmeniť
súčasný stav. Chápe, že obyvatelia ul. Šafárikovej nesúhlasia s tranzitom nákladnej dopravy,
ale keď pôjde cez husto obývané sídlisko, dotkne sa 17 000 obyvateľov sídliska Sekčov.
Predseda PSK Chudík dodal, aby poslanec Kahanec navrhol inú trasu. Ak by sa vrátil tranzit
cez ul. Šafárikovu, bol by veľký problém s odbočovaním doľava od Merkury Marketu
v Prešove na ul. Duklianskej. Jednoducho je potrebné bojovať za riešenie obchvatov D1 a R4.
Poslanec Jakubov požiadal predsedu PSK a riaditeľa SÚC PSK o riešenie havarijného stavu
úseku cesty medzi obcou Lomné a rekreačnou oblasťou Domaša - Valkov v okrese Stropkov,
ktorý si zaslúži pozornosť. Rozprával so starostom obce Bžany, lebo do jeho katastrálneho
územia patrí táto oblasť, ktorý opakovane žiadal o riešenie tohto problému. Finančné
možnosti sú obmedzené, ale do budúcna by bolo dobré zamerať pozornosť riaditeľa SÚC
PSK a komisie dopravy na tento úsek. Nepôjde o veľké investície, lebo je to úsek zhruba
v dĺžke 5 – 6 km, kde sú isté časti patriace pod správu VÚC, urbariátu a židovskej obce. Tento
problém je potrebné riešiť, pretože túto rekreačnú oblasť nenavštevujú len o občania PSK, ale
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aj návštevníci zo zahraničia. Predseda PSK Chudík rozprával so starostom obce Bžany.
V prvom rade treba vysporiadať pozemky pod cestou. Tých 5 – 6 km môže znamenať zhruba
minimum 500 – 600 tis. €, čo nie je zanedbateľná suma a keďže je potrebné riešiť možno aj
oporné múry, suma môže byť vyššia. Je potrebné pristúpiť k tejto veci koncepčne. Prvoradé je
vysporiadanie pozemkov, ktoré musí zabezpečiť obec. PSK už toho času musí platiť
niektorým ľuďom za pozemky pod cestou podľa právoplatného rozhodnutia súdu. Ak má
PSK vlastniť cestu, mal by mať aj parkovisko a všetky ďalšie veci. O možných riešeniach je
potrebné debatovať a rokovať so všetkými zainteresovanými stranami, ale prvou vecou je
vysporiadanie pozemkov pod cestou a potom sa môže pokračovať ďalej. Poslanec Jakubov
dodal, že mu išlo práve o vyvolanie debaty a stretnutia o riešení tohto problému so všetkými
zainteresovanými a to majiteľmi pozemkov, starostom obce, predsedom PSK, aby sa dohodli
na všeobecne prijateľných podmienkach. Predseda PSK Chudík podotkol, že sa nepotrebuje
s nikým stretávať, pretože najprv sa musí starosta obce dohodnúť s majiteľmi pozemkov a až
potom sa môže uskutočniť rokovanie, na ktorom všetci zainteresovaní budú súhlasiť
s prevodom pozemkov pod PSK za 1 € a až potom sa táto vec môže riešiť. Niekto sa chce
zbaviť problému a hádže ho na PSK. Osobne súhlasí, ale treba vysporiadať pozemky, od toho
je starosta. Pripomenul riešenie jednej veci cez európske fondy v roku 2003 - 2004, ktorú PSK
chcel podporiť, ale nebolo mu to umožnené. Ak má poslanec Jakubov záujem, môže zvolať
rokovanie sám a môže to riešiť. Predsa aj poslanci PSK môžu aktívne pracovať a riešiť
problémy.

K bodu 23 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 3. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK a poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a spoluprácu. Zároveň ich
pozval na 4. zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 22. 4. 2014.
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Zapisovateľka:
.........................................................

Katarína Očkaiová

Overovatelia zápisnice:

Ing. Vladimír Jánošík

.............................................................

Ing. Eduard Vokál

.............................................................

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

.............................................................

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

.............................................................
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