Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 3 / 2014

zo 4. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 22. apríla 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 kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2013.
4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2013.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2013.
5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
6. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
7. Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č. 15/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
8. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2013, schválenie členského príspevku PSK na rok 2014.
9. Informatívna správa o stave prípravy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) a stave
prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) a Trvalo udržateľného rozvoja miest (TURM).
10. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
11. Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly NKÚ v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
12. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
16. Zmena organizačnej štruktúry útvaru hlavného kontrolóra PSK.
17. Rôzne.
18. Interpelácie poslancov.
19. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 4.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 61 poslancov. Písomne sa ospravedlnil poslanec Baran.
Následne navrhol vyňať z programu rokovania bod 12C - Schválenie prevodu majetku
obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na základe
dohody Rady PSK s tým, že nie je presne daná poloha pozemku a bod 13 Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK s následným prečíslovaním ďalších bodov
programu, vzhľadom na aktuálny stav, podľa ktorého je spolumajiteľom nehnuteľného
majetku okrem neziskovej organizácie EuroEduca Svidník aj spoločnosť Stavoinvesta DS, s.
r. o., Dunajská Streda a z tohto dôvodu sa uvedený nehnuteľný majetok môže predať buď ako
prípad hodný osobitného zreteľa alebo spôsobom obchodnej verejnej súťaže.
Program 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2013.
4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2013.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2013.
5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
6. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
7. Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č. 15/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK.
8. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2013, schválenie členského príspevku PSK na rok 2014.
9. Informatívna správa o stave prípravy Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020 (IROP) a stave
prípravy Regionálnej integrovanej územnej stratégie (RIÚS) a Trvalo udržateľného rozvoja miest (TURM).
10. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
11. Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly NKÚ v Divadle Jonáša Záborského v Prešove.
12. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
15. Zmena organizačnej štruktúry útvaru hlavného kontrolóra PSK.
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov.
18. Záver.

Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
Program 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Benka, Ceľucha, Damankoša,
Kahanca, Molčana.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržali sa: 4
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Turčanovú a poslanca Jánošíka.

K

bodu

2

–

Informatívna

správa

o plnení

uznesení

Zastupiteľstva PSK: Materiál do zastupiteľstva predložil Ing. Hudák, 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
do 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 – 32/2014 sa hodnotené uznesenie č. 27/2014 v bode
B.2, týkajúce sa podania informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR
PSK o vyvolaných prácach naviac v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a výzvy ROP-3.1b2013/01 realizácie projektov, plní priebežne.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

n a

ve d om ie

zdržalo sa: 0

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok
2013:

Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, pripomenul, že kontrolná činnosť ÚHK PSK
bola v II. polroku 2013 vykonávaná v súlade s čl. II § 19c), § 19e) zákona NR SR č. 369/2004
Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v znení
neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zásadami kontrolnej činnosti ÚHK PSK.
ÚHK PSK vykonával následné finančné kontroly zamerané na preverovanie hospodárnosti,
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami,
kontrolu výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, kontrolu zmluvných vzťahov
ako aj kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom na Úrade PSK, v rozpočtových
a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vrátane kontroly plnenia
prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku. Za sledované obdobie
vykonal 30 následných finančných kontrol, z toho 12 následných finančných kontrol
zameraných na plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov z predošlých kontrol, 9
kontrol tematických a 9 následných finančných kontrol hospodárenia, dodržiavania zákona
o rozpočtových pravidlách, vedenia účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve a pod.
Z celkového počtu 68 kontrolných zistení bolo 7 kontrolných zistení finančne vyčíslených
v celkovej sume 8 032,28 € a 61 kontrolných zistení finančne nevyčíslených. Týkali sa
predovšetkým nasledovných oblastí: 4 kontrolné zistenia porušenia zákona NR SR č.
523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, 15 kontrolných zistení porušenia
zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 3 kontrolné zistenia porušenia zákona NR SR
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, 4 kontrolné zistenia porušenia zákona NR SR č.
502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, 3 kontrolné zistenia porušenia zákona
NR SR č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, 3 kontrolné zistenia porušenia zákona NR
SR č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, 3 kontrolné zistenia porušenia zákona NR SR č.
206/2009 Z. z. o múzeách a galériách, 1 kontrolné zistenie porušenie zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve, 14 kontrolných zistení
porušenia zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, 1 kontrolné zistenie
porušenia zákona NR SR č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, 4 kontrolné zistenia porušenia
Zásad hospodárenia a nakladania a s majetkom VÚC, 6 kontrolných zistení porušenia
ostatných smerníc a nariadení. Evidencia vykonaných finančných kontrol sa nachádza
v tabuľke č. 1 a prehľad kontrolných zistení v tabuľke č. 2. ÚHK PSK vedie aj centrálnu
evidenciu a kontrolu vybavovania sťažností a petícií v spolupráci s odbormi Úradu PSK.
Vybavovanie sťažností a petícií v pôsobnosti PSK je vykonávané v súlade so zákonom NR
SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom NR SR č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení
neskorších predpisov, pričom postup pri podávaní, prijímaní, evidovaní, prešetrovaní,
vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností a petícií v PSK upravujú Zásady vybavovania
sťažností a petícií v PSK. Z II. polrok 2013 bolo zaevidovaných 18 sťažností. Jedna sťažnosť
bola vecne nepríslušná a postúpená na priame vybavenie vecne príslušnému orgánu verejnej
správy. Zo 17 vecne príslušných sťažností bola 1 opodstatnená sťažnosť, 10
neopodstatnených sťažností, 1 anonymná sťažnosť bola odložená v zmysle ustanovenia § 6
zákona NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach, 5 sťažností je do dnešného dňa v štádiu
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riešenia, 1 podanie malo charakter žiadosti a bolo vybavené v zmysle ustanovenia § 4 zákona
NR SR č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach ako bežná korešpondencia, 2 podania smerovali proti
rozhodnutiu orgánu verejnej správy a boli vybavené ako bežná korešpondencia. Obsahovo
boli sťažnosti zamerané podľa jednotlivých odborov nasledovne: na odbor školstva boli
postúpené 4 sťažnosti, na odbor zdravotníctva 7 sťažností, na odbor sociálny 5 sťažností, na
SÚC PSK 1 sťažnosť. Na základe poverenia hlavného kontrolóra PSK zo dňa 10. 1. 2014 bola
vykonaná kontrola vybavovania sťažností ako aj plnenia opatrení prijatých na odstránenie
nedostatkov a príčin ich vzniku pri vybavovaní sťažností za II. polrok 2013 na odbore
školstva Úradu PSK. Vybavovaniu predmetnej agendy je na odbore školstva venovaná
náležitá pozornosť. Evidencia sťažností je vedená so všetkými náležitosťami, agenda je
vybavovaná v lehotách stanovených zákonom. Z kontroly bol vypracovaný záznam
o výsledku NFK. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za II. polrok 2013 bola predložená
na 3. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 18. 2. 2014. ÚHK PSK okrem prechádzajúcich
kontrolných činností v priebehu hodnoteného obdobia zabezpečoval kontrolu plnenia
uznesení Zastupiteľstva PSK a predkladanie informatívnych správ o ich plnení na zasadnutia
Zastupiteľstva PSK. Spracoval plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2014,
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2013, stanovisko
hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2014 – 2016, stanoviská
k výberovým konaniam v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, zabezpečoval
kontrolu vybavovania sťažností a petícií došlých na Úrad PSK. Náročnosť výkonu kontrolnej
činnosti vzhľadom na počet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK vyžaduje od
každého zamestnanca ÚHK PSK ďalšie vzdelávanie formou štúdia ako aj individuálnych
konzultácií a školení. V II. polroku 2013 bola obmedzená odborná príprava zamestnancov pre
nedostatok finančných prostriedkov aj z dôvodu úsporných opatrení. Na základe zmien
v legislatíve a vzhľadom na náročnosť kontrolnej činnosti je potrebné, aby sa pracovníci ÚHK
pravidelne zúčastňovali odborných seminárov a školení. Od 4. 4. 2014 majú zamestnanci
ÚHK zriadený online prístup na portál verejnej správy s možnosťou samoštúdia. Všetky
správy z následných finančných kontrol sú po ich ukončení predkladané na Úrad PSK v 3
exemplároch a to riaditeľovi Úradu PSK, vedúcej odboru finančného a vedúcemu odboru
podľa vecnej príslušnosti. Tento je povinný o výsledkoch kontroly informovať príslušnú
komisiu Zastupiteľstva PSK. Správy z následných finančných kontrol majú slúžiť
kompetentným zamestnancom na oboznámenie sa s kontrolnými zisteniami a následným
vykonaním nápravy ako aj vykonaním sankčných postihov v prípade hrubého porušovania
právnych predpisov. Riaditelia školských zariadení majú v zápisnici o prerokovaní správy
o výsledku následnej finančnej kontroly povinnosť oboznámiť s touto správou príslušnú radu
školy. Z dôvodu lepšej prehľadnosti je v tabuľke č. 1 spracovaná databáza kontrol
vykonaných za II. polrok 2013 a prehľad kontrol a zistených nedostatkov v prílohe č. 1.
Ospravedlnil sa za formálne chyby v tabuľkách spôsobené prepisom údajov. Počty
kontrolných zistených sú správne v prílohe č. 1 v textovej časti. Predseda PSK Chudík
upozornil predkladateľa materiálu, že síce podlieha Zastupiteľstvu PSK, ale dohodnutý
časový limit pre predkladateľa materiálu je 5 minút, s výnimkou Ing. Holíkovej pri
predkladaní materiálov odboru financií.
Diskusia:
Poslanec Hopta s tým plne súhlasí, lebo v úvodnom slove predkladateľov by sa nemala čítať
dôvodová správa z materiálu. Dnes si vypočul celé štyri strany správy o kontrolnej činnosti.
Predkladateľ by mal v úvode uviesť prítomných do danej problematiky skôr tým, čo nie je
napísané v materiáli. Osobne to chápe tak, že poslanci PSK sú považovaní za ľudí, ktorí
materiály doma nečítajú, alebo nevedia čítať. Jedno aj druhé je zlé. Poslanec Vokál je
primátorom a vie, že keď kontrola príde, tak určite niečo nájde. Neprimerane veľa
kontrolných zistení je v bodoch č. 1, 9, 10. V bode 9 je 17 zistení, v bode 10 je 10 kontrolných
4

zistení, čiže asi nestačí len prijať vedúcim nejaké opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov. Požiadal hlavného kontrolóra PSK o vysvetlenie k bodu č. 1, kde chýba asi 76
zbierkových predmetov, ide o veľký rozsah. Poslanec Damankoš dal do pozornosti
tematickú kontrolu v Krajskom múzeu v Prešove v bode č. 2, kde chýba 73 zbierkových
predmetov. Zistené rozdiely neboli zo strany múzea uplatnené voči zodpovednému
zamestnancovi a tiež neboli vyradené. Preto sa pýta, či sa má domnievať, že niektorí
zamestnanci stratili zbierkové predmety z múzea a nikto to neriešil. Poslanec Benko je
prekvapený, že pri tematickej kontrole vykonanej v Krajskom múzeu v Prešove bolo
výsledkom kontroly konštatované, že sa múzeum nezúčastňovalo medzinárodného podujatia
„Noc múzeí a galérií“. Prvýkrát sa aktívne zapojilo do tohto podujatia až v máji roku 2012,
pričom ide o celoeurópske podujatie realizované pod patronátom Rady Európy. V evidencii
vykonaných finančných kontrol za II. polrok 2013 v tabuľke č. 1 je 30 subjektov, z toho 9
nedoručilo správu o odstránení nedostatkov. To znamená, že prijaté opatrenia zástupcom
kontrolovaných subjektov boli doručené v októbri - novembri 2013, dnes je apríl 2014 a pri 9
subjektoch ešte stále chýba správa o odstránení nedostatkov, hoci stav vybavenia kontroly je
ukončený. Ing. Hudák odpovedal, že kontrola Krajského múzea v Prešova bola vykonávaná
v mesiacoch júl – august roka 2013. Príslušná dokumentácia resp. správa bola predložená
odboru kultúry, ktorý je oprávnený prijať opatrenia. Bližšie informácie by mohla poskytnúť
vedúca odboru kultúry. V zmysle zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole sú
organizácie povinné doručiť výsledky alebo správu o odstránení nedostatkov na ÚHK PSK.
Správa by mala byť doručená po poslednom termíne, kedy je prijaté príslušné opatrenie. To
znamená, že v organizáciách, ktoré nedoručili správu o odstránení nedostatkov, ešte plynie
termín na odstránenie nedostatkov zadaný riaditeľmi príslušných organizácií. V minulosti sa
stávalo, že niektoré správy neboli ÚHK PSK doručené, ale teraz pri prerokovaní správy sú
všetci štatutári dôrazne upozorňovaní aj pod hrozbou sankcie, že danú správu musia doručiť
ÚHK PSK. Po doručení ÚHK PSK kontroluje, či tieto opatrenia boli alebo neboli skutočne
odstránené. Predseda PSK Chudík dodal, že v každom prípade je potrebné túto vec
dokončiť. Materiál obsahuje kontroly, ktoré sa diali ešte v období od roku 2005. Bývalá
riaditeľka Krajského múzea v Prešove bola zastupiteľstvom odvolaná. Otázne je, či stačí dať
návrh na vyradenie a kde sa vlastne nachádza 73 zbierkových predmetov, v tejto veci sa bude
ďalej konať. V prípade 17 zistení je vecou názoru, či sú závažné a je potrebné ich riešiť.
Samozrejme, že riaditeľ organizácie by mal prijať opatrenia na odstránenie zistených
nedostatkov a ÚHK PSK by mal skontrolovať ich plnenie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za II. polrok 2013.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4A – Záverečný účet PSK za rok 2013: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK, upriamila pozornosť prítomných na nový návrh
uznesenia so zmenou v bode B.1 so správnym znením „zostatok finančných prostriedkov po
usporiadaní prebytku rozpočtu PSK“ a zmenou textu v prvej vete posledného odseku na str.
53 v časti 2.2.1 kapitálové príjmy v správnom znení: „Kapitálové príjmy boli v roku 2013
plnené z nedaňových príjmov (hlavná kategória 200) a to z predaja kapitálových aktív
v objeme 289 298 € a z transferov (kategória 320) v objeme 7 690 992 €, z toho príjmy zo
sponzorských darov a grantov 17 690 € a z transferov v rámci verejnej správy v objeme
7 673 302 €.“ Záverečný účet bol spracovaný v súlade s platnou legislatívou a zverejnený na
webovom sídle a úradnej tabuli PSK dňa 7. 4. 2014 za účelom verejného pripomienkovania.
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K dnešnému dňu neboli vznesené pripomienky k materiálu. Záverečný účet PSK bol
postúpený v lehote ÚHK PSK na spracovanie odborného stanoviska. Účtovná závierka za rok
2013 bola predmetom auditu. Správa nezávislého audítora tvorí prílohu č. 1 materiálu. Návrh
záverečného účtu je podrobne spracovaný v textovej, tabuľkovej a grafickej úprave. Obsahuje
charakteristiku činnosti PSK, samotnú správu o hospodárení za rok 2013, prílohovú časť
a samostatnú hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok 2013, pozitíva a negatíva
hospodárenia, výkon externých kontrol a kontrol vykonaných ÚHK PSK, schválený rozpočet,
jeho úpravy, upravený rozpočet, hodnotí bežný a kapitálový rozpočet v členení na príjmy
a výdavky, finančné operácie príjmové a výdavkové, zúčtovanie finančných vzťahov so
štátnym rozpočtom, nerozpočtované príjmy a výdavky. V bode 3.4 výsledok hospodárenia je
venovaná časť aj hodnoteniu plnenia memoranda, ktoré bolo podpísané medzi Združením
samosprávnych krajov SK8 a vládou SR. Ďalej obsahuje hodnotenie aktív, pasív a vybraných
ukazovateľov súvahových účtov ako je majetok, pohľadávky, záväzky, peňažné fondy,
prehľad o stave a vývoji dlhu. PSK od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť.
Rozpočet PSK pre rok 2013 bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 412/2012 dňa 11.
12. 2012. Za sledované obdobie rozpočet prešiel 14 úpravami, 4 zmeny boli schvaľované
Zastupiteľstvom PSK, 5 zmien bolo realizovaných v súlade s § 14 zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a pri týchto zmenách sa nevyžaduje
rozhodnutie orgánov samosprávneho kraja, 5 zmien bolo realizovaných na základe
rozhodnutia predsedu PSK v súlade so Zásadami rozpočtového procesu v platnom znení a na
základe delegovania Zastupiteľstvom PSK. Uvedenými zmenami boli príjmy ku koncu
sledovaného obdobia upravené za oblasť príjmov a výdavkov v rovnakej sume 9 372 380 €.
Rozpočtové operácie aj napriek vykonaným zmenám v časti príjmov a výdavkov ostali bez
zmeny v objeme 4 331 000 €. Na str. 14 v časti 2 - rozpočet PSK pre rok 2013 a jeho plnenie
je uvedená analýza príjmov spolu. Za oblasť plnenia príjmov uvedený graf zobrazuje
štruktúru podľa zdrojov plnenia. Vlastné príjmy predstavovali podiel 54 %, čo tvorí
88 438 490 €, zvyšnú časť predstavujú finančné prostriedky štátneho rozpočtu a EÚ, iných
zdrojov plynúcich zo zahraničia a darované finančné prostriedky. V rámci príjmov celkom
došlo k nenaplneniu upraveného rozpočtu o 324 480 €. Plnenie rozpočtu príjmov bolo
vykázané v podiele 99,8 %. K nenaplneniu príjmov došlo hlavne za oblasť daňových príjmov
a to hlavne na dani z príjmov fyzických osôb, čo je niekoľkoročný opakujúci sa problém.
Zmenou legislatívy od 1. 1. 2012 došlo k zmene podielu na dani z príjmov pre VÚC z 23,5 %
na 21,9 %. Uvedená zmena mala byť dočasná v trvaní jedného roka, avšak na rozdiel oproti
mestám a obciam VÚC nebol tento podiel na dani upravený. PSK v roku 2013 zaznamenal vo
finančnom vyjadrení negatívny dopad z titulu zníženého podielu dane v objeme mínus 4,8
mil. €. Tento dopad vychádza už zo skutočného plnenia dane z príjmov fyzických osôb za rok
2013, ktorý bol vybratý v rámci SR ako celok a splnením memoranda prišiel PSK o ďalších
5 654 000 €, to znamená spolu výpadok daňových príjmov pre PSK, čo sa odrazilo zároveň aj
na strane výdavkov v objeme 10 454 000 €. V roku 2012 bol zaznamenaný tento výpadok
z titulu zníženia podielu na dani 4 720 000 €. V rámci prijatého memoranda došlo v roku
2013 aj k zníženiu rozpočtu výdavkov celkom a to hlavne v oblasti bežného rozpočtu.
V porovnaní s rokom 2012 bolo vyčerpaných menej bežných výdavkov 14 mil. €, to znamená,
že PSK vykazoval čerpanie v objeme 139 719 279 €. Zo štruktúry bežných výdavkov
vyplýva, že najvyšší podiel 57 % bol použitý na výplatu miezd a odvodov s tým spojených.
V porovnaní s rokom 2012 je zaznamenaná zmena stavu nárastom + 4 %. Oproti tomu na
tovaroch a službách bol použitý podiel 25 %, kde bola zaznamenaná zmena stavu mínus 2 %
oproti roku 2012. Z uvedeného vyplýva, že hlavne za oblasť vzdelávania došlo zmenou
legislatívy pri normatívoch k presunu finančných prostriedkov z tovarov a služieb do oblasti
miezd a odvodov. V rámci čerpania bežných výdavkov bol poukázaný podiel 10 % formou
bežného transferu pre dopravcov, ktorí vykonávajú prepravu vo verejnom záujme. Zmena
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stavu je mínus 4 %. Tento pokles je spôsobený predfinancovaním v roku 2012 v mesiaci
december, keď PSK predfinancoval dopravcov za mesiac január a február roku 2013.
K zmene stavu + 1 % došlo za oblasť tzv. neštátnych subjektov v oblasti sociálneho
zabezpečenia a vzdelávania. Pri kapitálovom rozpočte je nutné konštatovať, že schválený
rozpočet kapitálových príjmov, tvorených prioritne z príjmov z predaja majetku, bol 350 000
€. Následne bol tento rozpočet upravený z dôvodu neplnenia príjmov na úroveň 289 298 €, čo
je výška skutočného plnenia ku koncu sledovaného obdobia. Oproti schválenému rozpočtu
teda PSK vykazuje pri príjmoch z predaja majetku plnenie iba na 82,66 %. Výdavky
z vlastných príjmov PSK boli čerpané v objeme viac ako 2 mil. €, to znamená, že v objeme
viac ako 1,7 mil. € sú kryté bežnými príjmami. Z tohto dôvodu je nutné zvážiť rozhodovanie
o cene predaja pri odpredaji majetku PSK. Majetok za sledované obdobie vzrástol vo
finančnom vyjadrení medziročne o 1 906 658 €, z toho za úrad 720 000 € a za oblasť
vzdelávania o 2 445 000 €. Nárast hodnoty majetku PSK je vlastne výsledkom čerpania
eurofondov. Zníženie majetku bolo zaznamenané za oblasť sociálneho zabezpečenia 606 000
€, za SÚC PSK 923 000 € a za kultúru 77 000 €. Medziročne došlo k poklesu pohľadávok
o 2 761 373 €. Najvýraznejší pokles bol zaznamenaný za Úrad PSK o 2 868 766 €, z toho 2,6
mil. € predstavovali spomínané preddavky poskytnuté v roku 2012 pre dopravcov v mesiaci
december. Pohľadávky po lehote splatnosti sú vykázané v objeme 620 000 €, z toho za
rozpočtové organizácie 428 000 € a 83 000 € za príspevkové organizácie. Úrad PSK vykazuje
pohľadávky po lehote splatnosti 108 000 €, sú to pohľadávky za zaniknuté nemocnice
s poliklinikami. Za oblasť záväzkov došlo medziročne k ich nárastu o 577 000 € spolu na
70 554 491 €. Najvýraznejší nárast záväzkov je za Úrad PSK o 710 000 €, čo je spôsobené
vyfakturovaním prác v rámci investičných akcií financovaných z eurofondov v mesiaci
december 2013. Z celkového objemu sú záväzky po lehote splatnosti v objeme 25 072 €.
Vývoj dlhu je sledovaný od roku 2006, kedy došlo prvýkrát k čerpaniu investičného úveru
z EIB. Do dlhu sa započítavajú záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku
koncu rozpočtového roka, čo v prípade PSK predstavuje 43 432 439,69 €. Do celkovej sumy
dlhu sa ale nezapočítavajú záväzky návratných zdrojov financovania prijatých na
zabezpečenie predfinancovania europrojektov, čo predstavuje objem 3 241 932,02 €.
Ručiteľské záväzky PSK nevykazuje. Celková suma dlhu PSK je ku koncu sledovaného
obdobia v objeme 40 190 507,67 €, čo je 26,73 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Maximálny limit pre dlh je 60 % v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy. Od roku 2013 má dlh klesajúcu tendenciu, nakoľko došlo
k prvej splátke istiny v prospech EIB. Rekapitulácia samotného hospodárenia PSK je uvedená
aj v návrhu na uznesenie. PSK vykazuje za rok 2013 výsledok hospodárenia prebytkom
v objeme 4 668 754,83 €, čo je rozdiel príjmov a výdavkov bez finančných operácií.
Rezervný fond k 1. 1. 2014 predstavoval viac ako 2 mil. €. Prevod zostatku finančných
prostriedkov po výsledku hospodárenia je viac ako 12 mil. €, celkové zdroje 14,7 mil. €.
V rámci schváleného rozpočtu pre rok 2014 boli rozpísané finančné prostriedky rezervného
fondu v objeme 6 417 000 €. V úprave č. 1 schválenej Zastupiteľstvom PSK došlo k ďalšiemu
prevodu pol milióna €, ktoré boli nevyhnutné na krytie výdavkov z eurofondov. Úprava č. 2,
ktorá bude nasledujúcim bodom rokovania, predstavuje objem 7 743 190 €, z toho 5 mil. € je
rezerva na splatenie investičného úveru, ktorý PSK čerpá na predfinancovanie eurofondov
a zostatok by činil 54 834 €.

K bodu 4B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k
Záverečnému účtu PSK za rok 2013: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,
uviedol, že predložené stanovisko je vypracované na základe Záverečného účtu PSK za rok
2013, analýz záverečných účtov PSK predchádzajúcich rozpočtových rokov, schváleného
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viacročného rozpočtu na roky 2013 – 2015, jeho úprav, predložených materiálov
k vypracovaniu stanoviska a poznatkov z kontrolnej činnosti. Na základe uvedeného v zmysle
§ 16 ods. 8 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
v platnom znení odporúča Zastupiteľstvu PSK uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného
účtu PSK za rok 2013 výrokom: „Súhlas s celoročným hospodárením bez výhrad.“
Diskusia k bodom 4A, 4B:
Poslanec Molčan vyjadril názory komisie finančnej. Príjmová časť nebola naplnená, ale
hlavným dôvodom bol výpadok dane z príjmu fyzických osôb v objeme viac ako 1 mil. €, čo
je objektívna príčina. Výdajová časť bola plnená zhruba na 99 %. Celkové príjmy sú vyššie
ako celkové výdaje, čo možno hodnotiť ako veľmi dobré. Dôležitý je zostatok hospodárenia,
ktorý bol veľmi pozitívny napriek veľmi komplikovanému ekonomickému roku pre územnú
aj regionálnu samosprávu. Výsledok hospodárenia cez 12 mil. € za rok 2013 je veľmi
pozitívny. V roku 2012 mal PSK zostatok cez 4 mil. €. Pre porovnanie má Bratislavský
samosprávny kraj necelých 2 mil. €. PSK splnil memorandum, čím sa zodpovedne prihlásil ku
konsolidácii verejných financií a znížil výdavky o sumu 5 654 000 €, takže úloha bola
splnená. PSK sa podarilo zabezpečiť v rámci zákona o regionálnej samospráve všetky
kompetencie pri znížení výdavkov o viac ako 13 mil. €, tak bežných ako aj kapitálových. Je to
značný objem, ktorý pocítili hlavne organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Majetok
sa zvýšil, pohľadávky klesli skoro o 3 mil. €, stav záväzkov je jediné negatívum, ktorým sa
treba zaoberať. Bolo spôsobené nedoplatením z eurofondov a svoj podiel má na tom aj EIB
s istinou. Tejto problematike sa treba venovať aj v tomto roku. Stav rezervného fondu
a výsledky hospodárenia sú veľmi pozitívne. Veľmi pozitívne treba hodnotiť aj vývoj dlhu,
pretože je trochu menší ako v minulom roku a PSK spĺňa základné podmienky. Od roku 2010
vzrástol majetok PSK o viac ako 17 mil. € a kapitálové výdavky použité PSK za štyri roky
tretieho volebného obdobia dosiahli výšku takmer 114 mil. €. Z hľadiska finančnej disciplíny
možno povedať, že tento záverečný účet potvrdzuje dobré hospodárenie PSK v porovnaní
s ostatnými samosprávnymi krajmi. Takýto rozpočet ale nepostačuje na zníženie regionálnych
rozdielov, pretože príjmy neboli naplnené a preto príjmová časť rozpočtu nepostačuje na
výraznú hospodársku pomoc PSK. Určite by stálo za zváženie vrátenie dane z príjmu
fyzických osôb z 21,9 % na 23,5 %, teda aby štát upustil od ambícií ponechania si tejto
čiastky a ročná strata, ktorá je pre PSK necelých 5 mil. €, stojí tiež za povšimnutie.
Samozrejme tento stav výrazne neovplyvní ekonomické rozdiely. Pri porovnaní základných
ekonomických regionálnych ukazovateľov s Bratislavským samosprávnym krajom, ako je
podiel kapitálových výdavkov na jedného obyvateľa a podiel kapitálových výdavkov na
celkovom rozpočte, má PSK lepšie výsledky. V každom prípade tento rozpočet nepostačuje
na zlepšenie životnej situácie v PSK. PSK by mohla pomôcť vzájomná dohoda o združených
investíciách územnej samosprávy, obcí a miest, regionálnej samosprávy, štátu vo svojich
kompetenciách a najmä ambície vrátane financií podnikateľského sektora, ktorý by PSK
mohol pomôcť znížiť ekonomické rozdiely medzi jednotlivými samosprávnymi krajmi.
Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť Záverečný účet PSK za rok 2013 bez
výhrad. V závere poďakoval za výborné hospodárske výsledky predsedovi PSK, vedeniu
Úradu PSK, všetkým vedúcim odborov, vedeniam 139 organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK, poslancom Zastupiteľstva PSK a členom jednotlivých komisií zriadených pri
Zastupiteľstve PSK, lebo všetci mali podiel na dosiahnutých pozitívnych výsledkoch
v záverečnom účte. Poslanec Damankoš poďakoval za predložený materiál a súhlasí s tým,
že plánovanie a prognózy ministra financií sú postavené na vode, čo sa vlastne prejavilo
mínusom niekoľkých miliónov eur. V prílohe č. 12 a č. 15 sú hospodárske výsledky
príspevkových organizácií v oblasti kultúry a vzdelávania. Je tam niekoľko inštitúcií, ktoré
majú dosť veľa mínusových čísel hlavne vo vzťahu k ich celkovému objemu, konkrétne
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Vlastivedné múzeum Hanušovce mínus 21 000, Podtatranské múzeum Poprad mínus 16 000,
Stredná odborná škola, Kušnierska brána, Kežmarok mínus 57 000, Hotelová akadémia
Humenné mínus 32 000 a SOŠ obchodu a služieb Humenné mínus 20 000. Od predkladateľky
materiálu žiadal odpoveď na otázku, čím je to spôsobené a čo s tým bude PSK robiť. Ing.
Holíková odpovedala, že ide o rozdiel nákladov a výnosov a schodok výsledku hospodárenia
týchto príspevkových organizácií môže byť spôsobený aj výškou odpisov alebo odpisom
pohľadávok. Legislatíva bola zmenená v minulých rokoch a už sa vlastne nesleduje ten stav,
ak dosiahne príspevková organizácia dva roky po sebe stratu, musí sa buď zrušiť alebo
pretransformovať na rozpočtovú organizáciu. Zmenou legislatívy sa zjemnil tento dopad. Ale
pri podnikateľskej činnosti v prípade straty stále platia prísne kritériá, ktoré sa sledujú k 30. 9.
bežného roka. Ak je dosiahnutá strata, musí sa zabezpečiť vysporiadanie a vyrovnanie tejto
straty do konca rozpočtového roka. V prípade vykázania straty v podnikateľskej činnosti k 31.
12., tú je organizácia povinná zrušiť. Poslanec Kahanec poďakoval za podrobne a dobre
spracovaný materiál. Poslanec Molčan už uviedol, že do rozpočtu PSK na rok 2013 zasiahli
dve negatívne veci a to výpadok dane z príjmu fyzických osôb a prihlásenie sa PSK
k memorandu, teda spolu zhruba 10,5 mil. €. PSK hospodári tak, že šetrí, aby nemal výdavky
navyše a ďalšie straty. PSK hospodáril zodpovedne, vidno to na parametroch, keď má
zostatok zhruba 12,5 mil. €. Otázne je, čo si môže dovoliť. Keď sa ale táto suma rozpustí pri
prvom a druhom rozpočtovom opatrení, zostane po zúčtovaní v rezervnom fonde iba 55 000
€. V minulom roku sa šetrenie prejavilo aj na financovaní kapitálových výdavkov, keď na
kapitály bolo k dispozícii iba 14 mil. €. To do značnej miery ovplyvňuje samotný rozvoj
regiónu a snahu dostať sa zo zlej situácie voči viac rozvinutým krajom SR. Bratislavský
samosprávny kraj má síce horší výsledok z hľadiska šetrenia, otázkou je, koľko vrazil do
rozvoja. Celkové hospodárenie PSK berie ako zodpovedné, na druhej strane sa borí s trvalými
problémami, aby dostal rozvoj do kraja a zlepšil podmienky pre život v kraji. Poslanec
Benko poznamenal, že Záverečný účet PSK za rok 2013 je jeden z najdôležitejších
dokumentov o hospodárení PSK. Podľa jeho názoru je veľmi dobre metodicky spracovaný
a podobne aj stanovisko hlavného kontrolóra PSK. Rozpočet v roku 2013 bol značne
ovplyvnený dodržiavaním prijatého memoranda o spolupráci. Zníženie rozpočtu bežných
výdavkov bolo cez 4 % oproti schválenému rozpočtu roka 2012 a výdavky boli realizované na
zabezpečenie nevyhnutných potrieb. PSK prispel k stabilizácii verejných financií a podporil
tým zámery a plány vlády. Vyzdvihol formálnu stránku spracovaného materiálu a komentár
k jednotlivým vykázaným položkám. Keď sa zbilancujú príjmy a výdavky za rok 2013
a porovnajú s inými samosprávnymi krajmi SR, je potrebné uznať, že PSK hospodári veľmi
dobre. Predseda PSK Chudík podotkol, že v roku 2004 pri príprave fiškálnej decentralizácie
s účinnosťou od 1. 1. 2005 bolo určené, že daň z motorových vozidiel sa bude prerozdeľovať
spôsobom, akým sa prerozdeľuje. To znamená, že na 500 km ciest Bratislavský samosprávny
kraj vyberie 32 - 35 mil. € ročne, PSK na takmer 2 500 km napr. v minulom roku 14 700 000
€. Je to veľký rozdiel a od tohto prvého rozhodnutia od 1. 1. 2005 to nikto nechce opraviť a je
to úplne jasné a zreteľné, že PSK tieto peniaze nestačia ani na bežnú údržbu SÚC PSK,
nehovoriac už o ďalších opravách ciest, eventuálne pri nejakých zosuvoch, povodniach atď.
PSK musí vychádzať z toho, čo má a ešte ušetriť resp. nevytvárať dlhy, čo sa aj deje v 26 % nom vyjadrení a samozrejme musí aj investovať. Všetci, ktorým ďakoval poslanec Molčan, si
zaslúžia poďakovanie, lebo všetko funguje zatiaľ veľmi dobre a pevne verí, že tak to bude aj
naďalej. Zopakoval, že prerozdelenie dane z motorových vozidiel by bolo lepšie, nehovoriac
už o znížení dane z príjmov fyzických osôb z 23,5 % na 21,9 %, čo predstavuje pre PSK
ročne mínus 5 664 000 €. To bolo schválené v decembri roku 2011 a v rokoch 2012 a 2013
mal PSK o túto čiastku menej. Podľa slov poslanca Kahanca nikto nespochybňuje dobré a
zodpovedné hospodárenie PSK. Pripomenul prerozdeľovanie financií napr. pre Bratislavský
samosprávny kraj, ktorý dostáva viac, pričom bratislavské autá premávajú v PSK a platia dane
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v Bratislave. Asi je potrebné sa o to pobiť a nielen konštatovať, že PSK hospodári dobre a že
mu na rozvoj zostane relatívne málo, lebo nikdy sa z tejto situácie nedostane a za
Bratislavským samosprávnym krajom bude veľmi zaostávať. Predseda PSK Chudík dodal,
že všetko zostáva na schválení zmeny všetkými ôsmimi samosprávnymi krajmi, s čím
nesúhlasí predseda Bratislavského samosprávneho kraja, čo je logické z jeho ponímania veci.
Poslanec Kahanec môže lobovať za spomínanú zmenu. Poslankyňa Madzinová súhlasí so
záverečným účtom. Podrobne si preštudovala hodnotiacu správu programového rozpočtu
a v kapitole vzdelávania je uvedený údaj, ktorý vyjadruje úspešnosť absolventov stredných
škôl na trhu práce a vyčíslený ukazovateľ 37,31 % úspešnosti absolventov považuje za
absolútne veľmi neúspešný. Nemyslí si, že uvedený dôvod nedostatku pracovných miest na
trhu práce je jediným dôvodom. Podľa jej názoru VÚC má nástroj, ako môže zvýšiť a lepšie
plniť tento ukazovateľ. Predseda PSK Chudík veľmi rád príjme návrhy poslankyne
Madzinovej na riešenie tohto problému.
Návrh na uznesenie k bodu 4A:
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 nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
A.
berie na vedomie
A. 1. Stanovisko hlavného kontrolóra k Záverečnému účtu PSK za rok 2013.
A. 2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia
a peňažných tokov Prešovského samosprávneho kraja k 31. decembru 2013.
B.
schvaľuje
B. 1. Výsledok hospodárenia za rok 2013 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Príjmy
162 640 900,29 €
153 783 631,53 €
Výdavky
Prebytok rozpočtu
8 857 268,76 €
Zostatok finančných operácií príjmových
4 668 754,83 €
Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
- 1 048 572,09 €
Zostatok FP po usporiadaní prebytku rozpočtu PSK
12 476 451,50 €
B. 2. Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2013 v súlade s § 16 ods. 10 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2013 bez
výhrad.
B. 3. Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2013 v objeme 12 476 451,50 € zo
základného bežného účtu na účet rezervného fondu.

Hlasovanie:
za: 59
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

Návrh na uznesenie k bodu 4B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2013.
Hlasovanie:
za: 59
proti: 0
zdržal sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2014 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2014: Ing.

Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, uviedla, že touto úpravou rozpočtu sa mení stav bežných výdavkov
znížením o 10 000 €, ide o ich presun do kapitálových výdavkov za oblasť kultúry.
V kapitálovom rozpočte sa výdavky upravujú o 2 753 190 € tak, ako je uvedené v návrhu na
uznesenie pre oblasti vyššie územné celky, cestná doprava, kultúrne služby, vzdelávanie
a sociálne zabezpečenie. Vo finančných operáciách príjmových je presun finančných
prostriedkov z rezervného fondu v objeme 7 743 190 €, z toho 2 753 190 € ide do
kapitálových výdavkov a 5 mil. € do výdavkových finančných operácií. Táto čiastka je
rezerva na umorenie úveru, ktorý mal PSK na predfinancovanie europrojektov v objeme 5
mil. €. Tento vývoj sa ukáže v mesiacoch júl – august tohto roka, nakoľko zo zákona bude
PSK povinne klientom štátnej pokladnice, kde od 1. 7. 2014 musí prejsť so všetkými účtami
úrad aj príspevkové a rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Tým pádom
je znevýhodnený pre komerčnú banku vo zvýhodnených podmienkach čerpania úverov.
V rámci presunov je realizovaný presun v rámci vyšších územných celkov v objeme 300 000
€ z cestnej dopravy. Boli to finančné prostriedky určené pre prepravcov SAD za služby vo
vnútroštátnej autobusovej doprave. Táto suma sa presúva pod Úrad PSK na krytie výdavkov
v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách poskytovaných z vlastných príjmov PSK. Ďalší
presun je realizovaný v oblasti vzdelávania z originálnych kompetencií v prospech neštátnych
základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení. Táto zmena vyplýva z presunu
činností, kde boli doposiaľ financované výdavky na stravovanie za niekoľko subjektov školou
a následne to poskytovanie prešlo na súkromného dodávateľa školského stravovania. Rozpis
jednotlivých kapitálových výdavkov je uvedený v bode A.4. Materiál prerokovala komisia
finančná s odporúčaním pre zastupiteľstvo o schválení úpravy rozpočtu č. 2 v predloženom
znení.
Diskusia:
Poslanec Molčan poznamenal, že hlavným dôvodom tejto úpravy bolo navýšenie
kapitálových výdavkov podľa uvedeného rozpisu v materiáli. Komisia finančná upozorňuje
na zostatok rezervného fondu s malou možnosťou použitia v ďalších mesiacoch, ale ak prídu
platby za eurofondy, situácia sa v tomto smere zlepší a PSK môže ďalšími úpravami rozpočtu
vylepšiť predovšetkým pokrytie kapitálových výdavkov. Komisia finančná odporúča
Zastupiteľstvu PSK druhú zmenu rozpočtu schváliť. Poslanec Kahanec osobne ocenil prístup
predsedu komisie finančnej, ktorý sám navrhuje niektoré zmeny a je prístupný veciam, ktoré
žiada komisia. Tá prijala uznesenie, ktorým žiada aktuálnu informáciu o rekonštrukciách ciest
II. a III. triedy a zrealizovaných akciách. Každý z poslancov PSK má problémy s tým, že stav
niektorých úsekov ciest II. a III. triedy je veľmi zlý. Tu PSK rozdelil len zdroje, ktoré boli
k dispozícii, minul sa rezervný fond a vlastne na rekonštrukciu havarijných úsekov ide
rozhodujúca čiastka. Menšie položky idú aj do oblasti sociálnej, školstva a kultúry. Keďže
v tomto bode nie je vhodné predložiť návrh k veciam týkajúcich sa ciest, svoje pripravené
uznesenie navrhne až v bode rôzne. Táto úprava rozpočtu rieši nevyhnutné veci a to problém
s úverom, kde je jedna veľká čiastka a rozpustenie rezervného fondu. Rozhodujúce je jeho
rozdelenie na financovanie ciest a ďalšie oblasti. Túto úpravu môže zastupiteľstvo schváliť
v predloženom znení a uznesenie k stavu ciest navrhne v bode rôzne. Poslanec Damankoš
v prvom rade poďakoval za navrhnutý presun v objeme 276 000 € do kapitoly vzdelávania
a verí, že tomu tak bude aj naďalej a tá suma sa bude zväčšovať. Zároveň požiadal, aby
v budúcnosti akékoľvek finančné presuny týkajúce sa oblasti vzdelávania boli predložené aj
komisii školstva. Túto požiadavku prezentoval aj na zasadnutí Rady PSK.
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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 bežného rozpočtu č. 2/PSK/2014 takto:
Bežné príjmy upraviť o
0€
na
Bežné výdavky upraviť o
- 10 000 €
na
v tom:
08.2 Kultúrne služby
Ľubovnianske múzeum hrad v Starej Ľubovni – presun do kapitálových
výdavkov (zdroj 41)

A.2

0€
+ 2 753 190 €

na
na

8 686 613 €
17 731 027 €
+ 97 900 €
+ 1 941 500 €
+ 70 000 €
+ 276 000 €
+ 367 790 €

Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 2/PSK/2014:
Príjmové finančné operácie upraviť o
Výdavkové finančné operácie upraviť o

A.4

- 10 000 €

Úpravu kapitálového rozpočtu č. 2/PSK/2014 takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
Kapitálové výdavky upraviť o
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky
04.5 Cestná doprava
08
Kultúrne služby
09
Vzdelávanie
10
Sociálne zabezpečenie

A.3

150 462 381 €
148 748 962 €

+ 7 743 190 €
+ 5 000 000 €

na
na

20 637 995 €
13 297 000 €

Presuny rozpočtu PSK takto:
Bežné výdavky
01.1.1.7 Vyššie územné celky
Finančné prostriedky na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách
poskytovaných z vlastných príjmov PSK (zdroj 41)
+ 300 000 €
04.5
Cestná doprava
Finančné prostriedky pre prepravcov SAD za služby
vo vnútroštátnej autobusovej doprave (zdroj 41)
- 300 000 €
09
Vzdelávanie
v tom: originálne kompetencie – zdroj 41
– 33 610 €
neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia
+ 33 610 €

A.5

Rozpis kapitálových výdavkov
01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond)
Nákup výpočtovej techniky (licencie pre servery 13 100 €,
redudantný zdroj 8 100 €)
+ 21 200 €
Protipožiarne dvere do serverovne
+ 500 €
Hydraulické vyregulovanie a termostatizácia vykurovacej sústavy
+ 76 200 €
04.5 Cestná doprava (rezervný fond)
Rekonštrukcia skládky posypového materiálu – Prešov Záborské–dofinancovanie + 130 000 €
Softvérové a hardvérové dovybavenie na identifikáciu a správu cestného majetku + 50 000 €
Projektové dokumentácie
+ 90 000 €
z toho:
Most 556005 - 028 Bardejov
+ 13 000 €
Most 556011 - 001 Komárov
+ 16 000 €
Zosuv III/068002 Kokošovce
+ 13 000 €
Most 541008 - 002 Podolínec
+ 15 000 €
Zosuv III/543011 Litmanová
+ 10 000 €
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Zosuv III/557003 Malá Domaša – Detrík
+ 10 000 €
Zosuv III/557003 Detrík – Vavrinec
+ 13 000 €
Majetkovoprávne vysporiadania pozemkov
+ 7 500 €
z toho:
Cesta III/558001 a III/018236 Vranov nad Topľou
+ 3 000 €
Most III-018147-001 Štrba
+ 1 000 €
Cesta III/068003 Ruská Nová Ves
+ 2 000 €
Cesta III/018216 a III/018217 Vyšný Žipov
+ 1 500 €
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tr. PSK - II. etapa
+ 1 664 000 €
z toho:
II/557028 Šarišské Čierne – Kurimka
+ 91 000 €
III/556014 Andrejová – Šarišské Čierne
+ 130 000 €
III/542 Spišská Belá – prieťah
+ 51 000 €
III/067019 Poprad – Poprad Stráže
+ 150 000 €
III/018152 Poprad – Spišská Teplica
+ 37 000 €
III/068003 Ruská Nová Ves
+ 115 000 €
III/018190 Široké – Hrabkov
+ 110 000 €
III/545006 Abrahamovce – Raslavice
+ 170 000 €
III/544003 Snakov – Maľcov
+ 110 000 €
II/576001 Čeľovce
+ 130 000 €
II/538 Tatranská Štrba – Štrbské Pleso
+ 140 000 €
III/068002 Červenica – Zlatá Baňa
+ 130 000 €
III/533004 Bajerovce
+ 150 000 €
III/073001 a III/556020 Hrabovčík – Svidník
+ 150 000 €
08
Kultúrne služby
Ľubovnianske múzeum – hrad – PD na budovu Palác Ľubomírskych
(zdroj 41 10 000 €, rezervný fond 10 000 €)
+ 20 000 €
Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Rekonštrukcia budovy –
- PD (rezervný fond)
+ 30 000 €
Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Kúpa úžitkového motorového
vozidla (rezervný fond)
+ 20 000 €
09
Vzdelávanie (rezervný fond)
SPŠ stavebná Prešov – Rekonštrukcia vchodu (rezervný fond)
+ 125 000 €
SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia kotolne (rezervný fond)
+ 130 000 €
Gymnázium Vranov nad Topľou – Modernizácia a termostatizácia
vykurovania (rezervný fond)
+ 21 000 €
Gymnázium Poprad – Rekonštrukcia telocvične – 2. etapa (zdroj 41)
+ 154 510 €
Hotelová akadémia Humenné – Fasáda školy (zdroj 41)
– 154 510 €
10
Sociálne zabezpečenie (rezervný fond)
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia a modernizácia tepelného
hospodárstva
+ 300 000 €
ZpS a DSS vo Svidníku – Kúpa varného kotla a smažiacej panvy
+ 10 000 €
DSS Stropkov – Zateplenie a fasáda budovy Útulku v Stropkove
+ 21 790 €
DSS v Ľubici – Rekonštrukcia sociálnych zariadení v DSS Kežmarok
+ 36 000 €

Hlasovanie:
za: 60
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6 – Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že predmetný
návrh VZN PSK participuje s nasledujúcim bodom rokovania výzvou Zastupiteľstva PSK,
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kde sa zvažovalo medzi zvolaním mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva alebo zmenou
VZN PSK č. 15/2008. Pristúpilo sa k zmene VZN PSK a to v zmene lehoty na predkladanie
prípadných doplnení žiadostí od žiadateľov od doručenia výzvy z 30-dňovej lehoty na 10dňovú lehotu a zároveň bude uprednostnená elektronická komunikácia v prípade, že v žiadosti
o poskytnutie dotácie bude uvedená. Lehota na 30 dní na doplnenie žiadostí bola z tohto
dôvodu neprimerane dlhá a aby bolo zadosťučinené rozdeleniu a schváleniu v zastupiteľstve
o pridelených dotáciách, je potrebné najprv korigovať VZN PSK. Predmetné VZN PSK bolo
zverejnené dňa 26. 3. 2014. V pripomienkovom konaní trvajúcom 13 dní a ukončenom dňa 7.
4. 2014 neboli vznesené žiadne pripomienky elektronickou formou, ústne ani poštou do
zápisnice. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslanec Krajňák dodal, že predmetné VZN bolo vyžiadané danou situáciou a skôr ide
o procesné veci v lepšom zrealizovaní výzvy. Následne predložil doplňovací návrh uznesenia
v znení: Zastupiteľstvo PSK žiada odbor kultúry v spolupráci s odborom financií pripraviť
návrh finančných a legislatívnych alternatív podpory kultúry národnostných menšín
z vlastných príjmov PSK. Termín: najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Nevylučuje ešte
jednu novelizáciu tohto VZN. Predseda PSK Chudík si myslí, že týmto návrhom nemôže
byť doplnený návrh uznesenia k VZN, lebo predložený návrh je už spôsob prerozdeľovania
financií. Poslanec Hopta odporúčal ponechať 30-dňovú lehotu, aby mestské a obecné úrady
stihli doplňovanie žiadostí už aj z toho dôvodu, že v predloženej výzve je skrátený termín jej
predkladania do 13. 5. 2014. Skrátený termín narobí mnohým obciam problémy. Poslanec
Krajňák sa rozhodol predložiť svoj doplňovací návrh v bode 8 programu rokovania.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e VZN PSK č. 39/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK
č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 59
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 7 – Výzva Zastupiteľstva PSK na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č. 15/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK, oboznámila prítomných so spracovaním výzvy do
dvoch programov šport a kultúra, ktoré majú po tri podprogramy uvedené v samotnej výzve.
Výzva bola zverejnená predčasne ešte pred prerokovaním v zastupiteľstve ako informatívna
správa na webovom sídle PSK za tým účelom, aby si žiadatelia mohli pripraviť žiadosti
a zabezpečiť príslušné prílohy a po schválení výzvy zastupiteľstvom môžu tieto výzvy hneď
predkladať. Dátum uzávierky výzvy je dňa 13. 5. 2014. Následne bude prebiehať kontrola
predložených výziev v súlade s určenými podmienkami a budú zabezpečované výzvy pre
žiadateľov o prípadné doplnenie žiadostí, čo bolo schválené v bode 6 s tým, že lehota je 10
dní. Prioritne bude využívaná mailová pošta. Výraznou zmenou oproti predchádzajúcim
obdobiam je, že žiadateľom v daných dvoch programoch môžu byť výlučne mestá a obce.
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Diskusia:
Poslanec Krajňák uviedol, že v aktuálnej výzve PSK sú definované programy šport
a kultúra, ktoré obsahujú po tri podprogramy. Jeho návrh nemusí byť schválený v rámci tohto
VZN, preto je uznesenie formulované všeobecne. Napriek tomu, že v rámci kultúry je
podpora kultúrnych akcií teda živej kultúry, národnostné menšiny v PSK majú rôzne
požiadavky. Z toho dôvodu je potrebné nájsť mechanizmus podpory národnostných menšín.
Následne predložil návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK žiada odbor kultúry
v spolupráci s odborom financií pripraviť návrh finančných a legislatívnych alternatív
podpory kultúry národnostných menšín z vlastných príjmov PSK. Termín: najbližšie
zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Buď to bude novelizáciou tohto VZN PSK, alebo nájdením
nových alternatív na podporu tohto návrhu a podporu národnostných menšín. Poslanec Hopta
predložil prvý návrh na zmenu termínu doručenia žiadosti o poskytnutie dotácie do 23. 5.
2014, aby ľudia mali možnosť na spracovanie projektov a ich odovzdanie aspoň mesiac od
oficiálneho vyhlásenia výzvy. Absolútne nesúhlasí s tým, že len obce a mestá v PSK sa môžu
uchádzať o dotáciu, pretože v oblasti kultúry a športu pôsobí množstvo telovýchovných
jednôt, občianskych združení, neziskových organizácií, u ktorých nie sú zriaďovateľmi mestá
a obce a aj tie by mali mať právo uchádzať sa o dotáciu. Z tohto dôvodu je jeho druhým
návrhom doplnenie textu výzvy pri oprávnených žiadateľoch dotácie o telovýchovné
jednoty, neziskové organizácie, občianske združenia v oblasti telovýchovy, športu a kultúry.
Poslanec Bieľak spolupracoval na príprave tohto materiálu, preto môže zodpovedať niektoré
otázky a pripomienky. Snahou je koncentrovať túto pomoc tak, aby bola aj efektívne použitá
a aby sa dala administratívne ľahko zvládnuť. PSK má na svojom území 666 obcí a miest a ak
by pribudol tretí sektor a ďalšie subjekty, administratívna náročnosť by bola veľká. Snahou
PSK je koncentrovať túto pomoc do obcí a miest aj z hľadiska ľahšieho zúčtovania a použitia
financií. V podstate sa môže aj tretí sektor zapojiť cez danú obec, ak tá podporí konkrétne
športové alebo kultúrne akcie. Tak vlastne nepriamo podporí konkrétnu telovýchovnú jednotu
alebo občianske združenie. Záleží na rozhodnutí obce, ktorá lepšie pozná dané pomery a vie,
kde tú pomoc adresovať. Na druhej strane nejde o takú veľkú finančnú čiastku, aby tých
subjektov bol neobmedzený počet. Takže snahou PSK je pomoc adresovať konkrétne do
územnej samosprávy. Podporujú sa dva programy, nepodporuje sa tretí program uvedený vo
VZN tzv. sociálna oblasť, k čomu boli tiež výhrady. Ak výlučnými žiadateľmi budú mestá
a obce, tak z predchádzajúcich skúseností je známe, že práve väčšina žiadostí miest a obcí
smerovala do oblastí kultúry a športu. Minimum žiadostí bolo v oblasti sociálnej, kde skôr
boli žiadateľmi mestá a spravidla tretí sektor. Tým, že sa obmedzia mestá a obce ako
oprávnení žiadatelia, je nepriamo povedané, že tá priorita je práve šport a kultúra a nie
sociálna oblasť. Ak obec podporí nejaké konkrétne športové a kultúrne podujatie alebo
konkrétnu investíciu, môže takto vygenerovať peniaze na pomoc tretiemu sektoru v sociálnej
oblasti. Obec by si spolu s existujúcimi občianskymi združeniami a tretím sektorom mala
určiť prioritu a ak dostane zdroje od PSK na danú akciu, tak na niečo iné môže použiť iné
zdroje z rozpočtu obce napr. na sociálnu oblasť. Je to vec určenia si priorít na území danej
obce. Výhrady boli aj k spoluúčasti obce vo výške len 20 %, teda 80 % bude dotácia
z rozpočtu PSK. V tomto prípade má pomoc byť adresovaná hlavne menším obciam, ktoré
majú malý rozpočet, aby mali šancu dostať túto pomoc. Spôsob rozdelenia v rámci
jednotlivých okresov by mohol doplniť predseda PSK, aby vylúčil už naznačované delenie
podľa politického rozhodovania alebo z dôvodu volebných kampaní a pod. Je toho názoru, že
stále bude obdobie, keď sa budú hľadať takéto dôvody. Do každého okresu by mal prísť
určitý objem peňazí, ale mechanizmus rozdelenia by mohol vysvetliť predseda PSK. Poslanec
Hopta poďakoval za vysvetlenie, ale naozaj s tým nesúhlasí. Ak sa o dotáciu budú môcť
uchádzať len obce a mestá, opäť dochádza ku koncentrácii finančnej moci týchto obcí a miest,
pretože aj ostatné občianske združenia a ľudia tvoria príjmy PSK a naozaj to zaváňa
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predvolebnou aktivitou pred komunálnymi voľbami primátorov a starostov. Poslankyňa
Turčanová už na zasadnutí Rady PSK kritizovala vypadnutie sociálnej oblasti a tretieho
sektora. Naozaj to pripomína predvolebné „kortešačky“ v obciach a mestách PSK, lebo na
kultúru a šport príde veľa ľudí. PSK je najväčším a najchudobnejším krajom a práve tým
chudobným nedá nič. Nedá nič ani tretiemu sektoru, ktorý robí najviac aktivít pre sociálnu
oblasť. Podpredseda PSK Bieľak spomenul argument o náročnej administratívnej práci pre
666 miest a obcí. Keby sa k tomu pridal aj tretí sektor, bolo by to možno niekoľko tisíc
žiadostí, lebo neziskových organizácií v rámci PSK je vyše tisíc. Nedá jej nespomenúť fakt,
že pri schvaľovaní rozpočtu PSK na rok 2014 na zasadnutí v októbri 2013 už navrhovala
schválenie peňazí na túto dotáciu v rozpočte ale argument bol, že až po dobrom hospodárení
a schválení Záverečného účtu PSK za rok 2013. Teraz je zrazu časový stres, v ktorom prijíma
zastupiteľstvo rozhodnutie, že tretiemu sektoru nie, sociálnej oblasti nie. Na budúci rok bude
možno ešte väčší časový stres a bude povedané, že ani malým obciam nie, alebo budú dané
nejaké iné kritériá a postupne sa budú rozdeľovať dotácie len pár vyvoleným. Poslanec
Krajňák podporil poslankyňu Turčanovú. Ak má zastupiteľstvo posunúť kraj ďalej, chýbajú
samostatné programy sociálne veci a národnostné menšiny. Poslancovi Hoptovi vysvetlil na
konkrétnom prípade, že silné národnostné organizácie ako Rusínska obroda alebo Zväz
Rusínov a Ukrajincov sú občianskymi združeniami a na podporu niektorých veľkých aktivít
napr. festivalu vo Svidníku nie sú oprávnenými žiadateľmi. Tento problém sa teraz nevyrieši,
ale je ho potrebné brať ako nejakú spoločenskú objednávku a potrebu na otvorenie tejto témy.
Predseda PSK Chudík podotkol, že keď sa nerobí nič, hovorí sa, že je potrebné niečo urobiť.
Keď sa to urobí, povie sa, že sa to robí v časovom strese a stále je nejaký problém. Nikdy sa
nedá vyhovieť všetkým. Sociálna sféra bola preberaná na Rade PSK. PSK dáva z vlastného
rozpočtu na sociálnu oblasť neziskovým organizáciám 5,5 mil. € ročne. Táto suma bola
schválená v rámci rozpočtu PSK, pričom najprv to bolo 5 mil. €, čiže PSK navýšil túto sumu
o 10 %. Pri poslednej výzve bolo predložených možno 10 – 15 žiadostí pre sociálnu sféru. Pri
spracovaní tejto výzvy sa vychádzalo zo súčasného stavu, kam financie najčastejšie idú. Keď
chce PSK pomôcť obciam, tak vo vzťahu k sociálnej sfére obce nemajú takúto činnosť. Teraz
nevie, čo robí PSK zle a či nerobí zle, ale je to vec názoru. Ešte raz zdôraznil, že neštátnym
subjektom v sociálnej sfére dáva PSK 5,5 mil. € ročne, to je potrebné brať do úvahy a nielen
vidieť rozdeľovanie sumy 300 000 € a nezaradenie sociálnej sféry. Poslankyňa Turčanová
upozornila na to, že PSK dáva finančné prostriedky neverejným poskytovateľom sociálnych
služieb v zmysle zákona č. 448, ale nedáva občianskym združeniam na aktivity v sociálnej
oblasti. To sú dve rozdielne veci. Predseda PSK Chudík dodal, že PSK dáva finančné
prostriedky v podstate tretiemu sektoru, čo je skoro rovnaké. Poslanec Kahanec poznamenal,
že o samotnom schválení tejto výzvy rozhodne Zastupiteľstvo PSK. Na začiatku bol ten
zámer, že sa nevyradí tretí sektor. Je to vec dohody tohto zastupiteľstva. Podstatné pri
dotáciách je, aby boli tieto peniaze dobre využité, čo je preňho práve to najdôležitejšie. Keď
sa poslanci dohodnú aj na doplnení tretieho sektora, je to potrebné pripraviť s dostatočným
časovým predstihom. Teraz sú postavení už pred hotovú vec a na poslednú chvíľu sa to
predkladá aj pre tých, ktorí sa do výzvy majú zapojiť. Poslanec Šmilňák požiadal
o ústretovosť v tomto bode a pripája sa k poslancovi Hoptovi. Badá medzi ľuďmi ich
klesajúcu angažovanosť vo verejnom živote a v aktivitách kultúry a športu. Preto požiadal
o zhovievavosť, aby vo výzve boli zahrnuté ako oprávnení žiadatelia aj neziskové
organizácie, lebo ak pripravia dobré a hodnotné podujatia, alebo opravia nejakú kultúrnu
pamiatku, tak je to prínos aj pre mestá a obce v PSK, ktorý zároveň podporí ľudí –
občianskych aktivistov s chuťou niečo robiť. Poslanec Makatúra uviedol, že primátori a
starostovia v rámci 666 miest a obcí v PSK sa roky sťažujú, že krajská regionálna samospráva
im nie je nápomocná. Podľa jeho názoru predložená výzva pre mestá a obce stopercentne
využitie finančných prostriedkov jednak použije a zúčtuje. Obce a mestá zo svojho rozpočtu
16

napomáhajú všetkým neziskovým organizáciám, združeniam a tretiemu sektoru, lebo skoro
nikde sa niektoré kultúrne a športové podujatia nevedia pripraviť bez pomoci miest a obcí. Je
jednoznačne za schválenie predloženej výzvy. Výzva predsedu PSK má k dispozícii 30 000 €,
výzva zastupiteľstva a teda 62 poslancov 270 000 €, pri prepočítaní za okres Vranov nad
Topľou majú 6 poslanci PSK po 4 355 €, to znamená, že za okres majú 26 130 €, čo je 80 %
a k tomu ešte z prostriedkov obcí 6 532 €. V rámci okresu Vranov nad Topľou sa poslanci
PSK vedia stretnúť a prehodnotiť, čo je potrebné v každom regióne. Ak by nedošlo k dohode,
každý poslanec PSK má na rozdelenie určitú sumu peňazí. Preto si nemyslí, že sa tu robia
„kortešačky“ v rámci komunálnej politiky a novembrových volieb do samospráv. Pevne verí,
že v rámci všetkých okresov PSK vedia poslanci PSK za daný okres zodpovedne zhodnotiť
všetky akcie pre občanov a rozdeliť dotácie za daný okres. Poslanec Ledecký nerozumie
niektorým poslancom, lebo obec to nie je len starosta a poslanci, ale sú to ľudia, ktorí v nej
žijú, zakladajú neziskové organizácie a tretí sektor, takže akákoľvek akcia sa robí s pomocou
obce a ďalších organizácií. To znamená, že keď poslanci PSK schvália kvalitný projekt
v danej obci, tak je to projekt o spolupráci a dá sa povedať, že sú v ňom zapojení všetci. Preto
nevie, kde je problém. Pokiaľ to tak nie je a projekt si robí len sám starosta, predpokladá, že
ho poslanci PSK nepodporia. Faktom zostáva, že ide o malé peniaze, ktoré pomôžu len
malým obciam, preto dúfa, že ich rozdeľovanie bude hlavne o tom. Poslanec Kahanec
podotkol, že nikto z diskutujúcich nespochybňoval pomoc PSK obciam a mestám, ale na
druhej strane kvalitný projekt môže podať aj hociktorá nezisková organizácia. To je to
podstatné, čiže by sa malo pomôcť kvalitným projektom, kde budú čo najlepšie využité
dotácie z VÚC. Všetko sa dá, ak je ochota. Predseda PSK Chudík dodal, že nič vlastne
nebráni neziskovej organizácii, aby podala žiadosť cez obec, tak ako spomínal poslanec
Ledecký. Nikto nie je z tejto výzvy vyňatý, pretože cez obec sa dá urobiť všetko. Nerozumie
tejto diskusii, lebo keď niekto chce robiť dobrú vec, tak to bude robiť v spolupráci s obcou.
V tomto zastupiteľstve je väčšia polovica poslancov PSK, ktorí sú starostami a dobre vedia,
o čom sa hovorí. Poslanec Krajňák pripomenul jeden problém, ktorý sa najlepšie
demonštruje na meste Svidník, ktoré sa napr. rozhodne podať projekt na obnovu a údržbu
pamätihodností a keďže môže podať iba jednu žiadosť, nemôže už žiadať prostriedky cez
ďalší projekt na Rusínsky festival, ale mohli by tak spraviť občianske združenia. Podľa slov
predsedu PSK Chudíka ide o zlý príklad, lebo na slávnosti do Svidníka ide z VÚC každý
rok 3 000 € cez osvetové stredisko. Poslanec Krajňák dodal, že kultúra národnostných
menšín nie je len o živej kultúre, ale sú iné vážne projekty, ktoré by bolo dobré za istých
okolností podporiť. Predseda PSK Chudík upozornil na spôsob rozdelenia dotácií a situáciu,
keď jedna obec dostane finančné prostriedky na tri projekty a druhá nedostane nič. Nerozumie
tejto diskusii.
Doplňovací návrh poslanca Krajňáka:
Zastupiteľstvo PSK žiada odbor kultúry Úradu PSK v spolupráci s odborom financií Úradu
PSK pripraviť návrh finančných a legislatívnych alternatív podpory kultúry národnostných
menšín z vlastných príjmov PSK. Termín: najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 18
proti: 6
zdržalo sa: 33
Doplňovací návrh nebol schválený.
Doplňovací návrh poslanca Hoptu:
- doplniť výzvu v časti Oprávnení žiadatelia (príjemcovia) dotácie nasledovne: telovýchovné
jednoty, neziskové organizácie a občianske združenia v oblasti športu a kultúry.
Hlasovanie:
za: 15
proti: 10
zdržalo sa: 31
Doplňovací návrh nebol schválený.
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Pozmeňovací návrh poslanca Hoptu:
- zmena termínu na doručenie žiadostí o poskytnutie dotácie do 23. 5. 2014 vrátane.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 8
zdržalo sa: 40
Doplňovací návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 3 a § 5
VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského
samosprávneho kraja v znení zmien a doplnkov s c h v a ľ u j e Výzvu Zastupiteľstva
PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2014 v zmysle VZN PSK č.
15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
v znení zmien a doplnkov.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 6
Návrh na uznesenie bol schválený.
O slovo požiadal Ing. Lamanec, starosta obce Raslavice, ktorý vystúpil k bodu úpravy
rozpočtu PSK č. 2 s témou rekonštrukcie ciest. V roku 2007 získala obec Raslavice titul
Dedina ako klenotnica, ale do roku 2014 jej tento titul VÚC poriadne doškrabal. Podľa údajov
SÚC PSK v rokoch 2004 – 2013 sa takmer kompletne zrekonštruovalo 12 tzv. nesčítavaných
úsekov. Ide o úseky, kde SSC nerobí prehľad o vyťaženosti ciest napr. úsek Rešov na 96, 6 %
až po Zlaté na 105,6 %. Sú to údaje spracované z podkladov SÚC PSK. Staršie údaje zatiaľ
hľadá so správcom ciest. Medzi sčítavané úseky patrí aj úsek Raslavice – Osikov a Raslavice
– Abrahámovce. V rámci okresu je takých sčítavaných úsekov 14. Na jeho otázku ako chápať
cesty nezahrnuté v celoštátnom sčítaní, mu hovorca SSC odpovedal, že cesty, ktoré nie sú
obsiahnuté v celoštátnom sčítaní dopravy, majú veľmi nízku intenzitu dopravy. Na základe
jemu známych faktov a jeho videnia veci si dovolí povedať, že opravy ciest III. triedy sa stali
predmetom predvolebného boja o volené posty VÚC. O nutnosti rekonštrukcie nerozhoduje
naliehavosť vyplývajúca zo stavu vozovky prípadne v spojení s jej vyťaženosťou, ale prístup
kandidáta resp. regionálneho politika. Totálne absentuje nezávislý audit nutnosti opráv
a zdravý rozum pri schvaľovaní rekonštrukcie konkrétnych úsekov ciest. Roky bojuje o to,
aby sa urobila prednostne cesta v intraviláne zastavanej časti, ale VÚC robí cestu v poli.
Najhoršie cesty v Podčergovskom regióne sú v zastavanej časti obce Raslavice v dĺžke 905 m.
Ukrajinské cesty v okrese Bardejov je možné nájsť v smere Raslavice - Abrahámovce Lopúchov. Ak riaditeľ SÚC PSK bol ten, ktorý v závere minulého roka rozhodol
o rekonštrukcii cesty III. triedy Janovce – Bartošovce v dĺžke 570 m, tak by ju mal zaplatiť zo
svojho vrecka. Ide o absolútne neodôvodnený výdavok v porovnaní so stavom iných ciest. Ak
by bola spravodlivosť v PSK, tak by poslanci Zastupiteľstva PSK museli zrušiť uznesenie,
ktorým schválili realizáciu cesty prieťah Osikov, ktorá je v takej kvalite, o akej sa na
spomínaných úsekoch PSK ani nesníva a zodpovedná osoba by musela niesť následky svojho
konania vo vzťahu k nehospodárnemu nakladaniu s verejnými zdrojmi. Ide o ukážkový
príklad ignorovania skutočných problémov a mrhanie verejnými zdrojmi. Na základe týchto
príkladov vidieť, že PSK nemá problémy s financiami na rekonštrukciu ciest, ale má problém
so zodpovedným nakladaním s týmito prostriedkami. Sú to jasné prejavy arogancie moci
a úplného ignorovania reality. Neexistujú žiadne kritériá na stanovenie postupnosti a poradia
rekonštrukcie ciest III. triedy, neexistujú logické technické a vecne uchopiteľné kritériá pre
pochopenie procesu výberu niektorej cesty na rekonštrukciu. Navonok sa to javí tak, že
prednosť majú tí, ktorí lepšie zahrajú, zaspievajú, správne zahlasujú vo voľbách. Smutným
faktom zostáva, že starostovia obcí skočili na túto špinavú hru a predbiehajú sa tam, kde by
mali platiť pravidlá. Pričom pravidlá sú a ide o nové technické podmienky na prehliadku,
údržbu a opravu cestných komunikácií, ktoré vydalo Ministerstvo dopravy, výstavby
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a regionálneho rozvoja SR. Ak by tento predpis bol rešpektovaný, dnes tu nestojí. Oficiálne
od roku 2006 upozorňuje na nevyhovujúcu časť cesty Raslavice – Osikov v intraviláne obce
v dĺžke 905 m. Stav je veľmi závažný, preto sa rozhodol osadiť na cestách doplňujúce
informačné tabule, ktoré ukázal poslancom PSK. Predseda PSK Chudík podotkol, že
osadením týchto informačných tabúľ bude porušený zákon, ale to je už vec starostu. Diskusia
k tomuto príspevku môže byť v bode rôzne. Rád by vyšiel pánu starostovi v ústrety, keby sa
to dalo, ale nejde to. Nebude opakovať všetky čísla súvisiace s prevzatím ciest II. a III. triedy
a celú situáciu, keď tieto cesty prešli pod PSK.

K bodu 8 – Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod
Slovenska za rok 2013, schválenie členského príspevku PSK na
rok 2014: Mgr. Janoško, výkonný riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska,
predkladá túto výročnú správu ako bilancovanie prvého roku činnosti KOCR. Obsahom sú
hlavné realizované aktivity. Z tejto správy je zrejmé, že sa nadviazala veľmi dobrá a úzka
spolupráca jednak s členmi KOCR, teda oblastnými organizáciami cestovného ruchu
a zároveň aj ďalšími subjektmi, ktoré zvažujú založenie oblastnej organizácie v PSK.
Vyzdvihol hlavne spoluprácu s PSK, nie však kvôli žiadaným finančným príspevkom, ale
kvôli niekoľkým zrealizovaným aktivitám v minulom roku, ktoré neboli v predchádzajúcich
obdobiach realizované z dôvodu chýbajúcich finančných prostriedkov, napr. spoločné
projekty, kofinancovanie rôznych aktivít, ale aj možnosť sídliť v budove PSK, čo vlastne
umocňuje spoluprácu a dáva obojstranný význam PSK a KOCR. Správa neuvádza jeden fakt,
že na pozícii predsedu KOCR nastala zmena a dňa 17. 3. 2014 jej predseda JUDr. Bieľak
požiadal predsedu PSK o uvoľnenie z tejto funkcie, lebo sa stal podpredsedom PSK. Novým
predsedom KOCR sa na návrh predsedu PSK stal p. Sýkora, starosta obce Štrba. Táto zmena
prebehla na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 20. 3. 2014. Následne poďakoval JUDr.
Bieľakovi za vykonanú prácu, teší sa na spoluprácu s ním ako podpredsedom PSK a tiež na
spoluprácu s novým predsedom KOCR p. Sýkorom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) 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
výročnú správu o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2013
B/ s c h v a ľ u j e
úhradu členského príspevku za Prešovský samosprávny kraj pre rok 2014
Krajskej organizácii cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vo výške
120 000,- €.
Hlasovanie:
za: 36
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 – Informatívna

správa
o stave
prípravy
Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 – 2020
(IROP) a stave prípravy Regionálnej integrovanej územnej
stratégie (RIÚS) a Trvalo udržateľného rozvoja miest (TURM):
Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol, že na základe nového plánovacieho
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obdobia 2014 – 2020 sa v SR otvorí 6 operačných programov: 1/ Výskum a inovácie, 2/
Kvalita životného prostredia, 3/ Integrovaná infraštruktúra, 4/ Integrovaný regionálny
operačný program, 5/ Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia, 6/ Efektívna verejná správa
plus technická pomoc. Predstaviteľov samosprávnych krajov a miest a obcí sa bude dotýkať
hlavne operačný program 2/ Kvalita životného prostredia, 4/ Integrovaný regionálny operačný
program a 5/ Ľudské zdroje, zamestnanosť a inklúzia, kde sú zadefinovaní ako koneční
prijímatelia pomoci a budú si môcť uplatňovať teda podávať projektové zámery. Integrovaný
regionálny operačný program 2014 – 2020 sa v jednej podstatnej náležitosti mení oproti
klasickému regionálnemu operačnému programu a to v skutočnosti, že podpora jednotlivých
projektov bude môcť byť realizovaná len na základe spracovanej Regionálnej integrovanej
územnej stratégie resp. v prípade krajského mesta Prešov na základe stratégie Trvalo
udržateľného rozvoja miest. Integrovaný regionálny operačný program v dnešnej polohe je
rozdelený na nasledovné prioritné osi: 1) Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, 2)
Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, 3) Konkurencieschopné
a atraktívne regióny pre podnikanie a zamestnanosť, 4) Zlepšenie kvality života v regiónoch
s dôrazom na životné prostredie, 5) Miestny rozvoj vedený komunitou. Predbežné finančné
alokácie sú zatiaľ len v štádiu plánovania a PSK by mal na tieto prioritné osi dostať celkovo
157 538 000 €, čo predstavuje z celkovej alokácie IROP 16,83 %. V tejto sume nie sú
zahrnuté alokácie na rozvoj zdravotníckej infraštruktúry, ktoré budú riadené ministerstvom
zdravotníctva a stále je otvorená otázka kreatívneho kultúrneho priemyslu, ktorý spadá pod
ministerstvo kultúry. V rámci finančnej alokácie pre stratégiu Trvalo udržateľného rozvoja
miest na mesto Prešov a blízke spádové okolie pripadá približne 52 mil. €. Na základe
usmernenia riadiaceho orgánu je nutné vytvoriť na území Prešovského regiónu radu
partnerstva, ktorá bude rozhodovať o všetkých strategických otázkach vo vzťahu
k spracovaniu Regionálnej integrovanej územnej stratégie a taká istá rada partnerstva sa bude
vytvárať na území mesta a priľahlých obcí v prípade Trvalo udržateľného rozvoja miest.
Obidve rady partnerstva budú schvaľovať všetky ďalšie kroky, ktoré budú viesť
k spracovaniu RIÚS a TURM, čiže zloženie pracovných skupín, ich zameranie,
prerozdeľovanie finančných prostriedkov, ktoré budú obdržané prostredníctvom SO/RO na
spracovanie takýchto stratégií a všetky iné podstatné otázky súvisiace s týmito stratégiami.
Ich podstatou je, že len schválená stratégia na území regiónu, to znamená, schválená stratégia
RIÚS a TURM je predpokladom na čerpanie finančných prostriedkov na predkladané
projekty v tomto plánovacom období z Integrovaného regionálneho operačného programu
2014 – 2020.
Diskusia:
Poslanec Damankoš požiadal predkladateľa materiálu o komentár prioritných osí uvedených
na str. 2. Zaujímal sa o to, či sú už jasné sekundárne a terciálne uzly a ak nie, kto o tom
rozhodne. Na str. 5 je vytvorenie rady partnerstva s koordinačným orgánom a vymenovanými
členmi. Chcel vedieť, aké budú iné právnické osoby a kto bude zastupovať PSK, či táto vec
bude predložená ešte raz Zastupiteľstvu PSK, alebo bude riešená na úrovni predsedu a jeho
orgánov. Ing. Benes odpovedal, že Prešovský región a PSK sa nemôže zamieňať. To
znamená, že PSK nedostal kompetencie na to, aby spracoval a manažoval Regionálnu
inovačnú územnú stratégiu, lebo tá vzniká na základe partnerstva, čiže všetci relevantní
partneri na území Prešovského regiónu majú právo zúčastniť sa na spracovaní Regionálnej
inovačnej územnej stratégie. Prebehli rokovania na rôznych úrovniach a sú tu rôzne vplyvy
nielen zo strany PSK ale aj ZMOS, ďalších sociálnych a ekonomických partnerov, čiže po
diskusiách bol vytvorený približný náčrt zloženia rady partnerstva. Budú v nej skutočne
zastúpené všetky relevantné organizácie resp. relevantní reprezentanti územnej alebo
regionálnej samosprávy aj z oblasti odborných zložiek napr. Slovenskej živnostenskej
komory, Slovenskej obchodnej priemyselnej komory, tretieho sektora, cirkvi atď. V podstate
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existuje určité usmernenie zo strany riadiaceho orgánu o tom, kto by mal byť v rade
partnerstva, aby bol celý segment podchytený pri kreácii rady partnerstva. Na prvú otázku
skutočne nevie odpovedať, pretože dnes sa proces nachádza pri konštituovaní rady partnerstva
a orgánov RIÚS a na základe konštituovania týchto orgánov budú vytvárané pracovné
skupiny, ktoré budú jednotlivé prioritné osi pripravovať pre územie Prešovského regiónu. Ak
tomu poslanec Damankoš dobre rozumie, posledné alebo dôležité slovo má riadiaci orgán,
ktorým je ministerstvo pôdohospodárstva a nebude to v tomto smere VÚC. Ing. Benes dodal,
že v podstate stratégiu spracovanú na území Prešovského regiónu bude schvaľovať riadiaci
orgán. Poslanec Damankoš požiadal o nejaký termín alebo časový harmonogram. Ing. Benes
odpovedal, že každý týždeň ARR PSK dostáva nové termíny a je dosť časovo tlačená, pretože
plánovacie obdobie začalo už od 1. 1. 2014. Prvé parciálne výsledky by mali byť odovzdané
do Bratislavy niekedy v polovici mája a práve k tomu bude dnes zasadať koordinačná
pracovná skupina s jednotlivými vedúcimi odborov VÚC, aby mohli byť spracované veci,
ktoré sa bytostne dotýkajú PSK ako napr. cesty II. a III. triedy, sociálna oblasť, stredné
školstvo. Zvyšné veci sa budú riešiť so socioekonomickými partnermi. Poslanec Krajňák
ocenil to, že asi pred mesiacom sa uskutočnil workshop v PSK pod vedením podpredsedu
PSK Bieľaka aj za účasti Ing. Benesa, kde sa o týchto veciach hovorilo a zúčastnení sa mohli
oboznámiť s celou problematikou. Bol by rád, ak by sa v máji uskutočnil ešte jeden podobný
workshop pre poslancov PSK za účelom lepšej informovanosti o tom, čo sa v posledných
týždňoch intenzívne robí. Víta fakt, že PSK by v prvom návrhu dostal 157 mil. €, čo je 16 %
z celkových alokovaných prostriedkov. Aj samotné mesto Prešov ako krajské sídlo bude mať
vyčlenené finančné prostriedky. Z minulosti zaznievali informácie, že súhra a spolupráca
medzi PSK a mestom Prešov nie je ideálna. Aj jeho primátor by mal byť zapojený
v koordinačnej skupine ako štatutár mesta. Spolupráca sa musí zintenzívniť, o čom rozprával
aj s Ing. Benesom, preto vyzýva všetky odbory o skutočnú intenzívnu spoluprácu. Poslanec
Bieľak doplnil otázku poslanca Damankoša o prioritných cieľoch a oblastiach a na čo by mali
asi ísť zdroje. Celý návrh IROP je v podstate ešte vo vývoji a má ísť ako súčasť partnerskej
dohody do Bruselu na schválenie. Dnes je už známa piata verzia tohto dokumentu, ale aj tak
niektoré veci nie sú jasne dané. Pre bližšie oboznámenie sa poslancov PSK s jednotlivými
prioritnými oblasťami im odporúča pozrieť webovú stránku PSK, kde je tento materiál
zverejnený a z marcového stretnutia je zverejnená jeho štvrtá verzia s aktuálnymi faktmi spolu
s prezentáciou ministerstva pôdohospodárstva. Mesto Prešov bude musieť byť zastúpené
v rade partnerstva kvôli Trvalo udržateľnému rozvoju miest aj v pracovných skupinách,
v riadiacej skupine a dnešné stretnutie bude aj za účasti jeho zástupcu. Teda bez mesta Prešov
nemôže byť táto vec urobená, minimálne nie stratégia Trvalo udržateľného rozvoja miest,
teda Prešova a okolia, lebo je súčasťou Regionálnej integrovanej územnej stratégie. Mesto
Prešov musí byť aktívne, ak chce čerpať peniaze, ktoré budú sólo vyčlenené mimo tých, ktoré
prídu na PSK a zvlášť alokáciu, o ktorej rozhodne Prešov a okolie za súčinnosti riadiacich
orgánov. Poslanec Krajňák reagoval slovami, že nie je to len o teoretizovaní, ale poslanci
MsZ v Prešove odsúhlasili, že mestskému zastupiteľstvu bude zo strany mesta predložený
návrh konkrétnych postupov a zapojení do jednotlivých pracovných skupín. Bolo by dobré,
keď by sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili aj podpredseda PSK Bieľak a Ing.
Benes a obšírnejšie s prezentáciou informovali poslancov o celkovej stratégii. Poslanec
Kahanec si uvedomuje, že príprava týchto podkladov nie je len vecou PSK, lebo niektoré
veci sú definované ministerstvom a pod. Problém čerpania finančných prostriedkov
v programovacom období má PSK celoštátne už niekoľko rokov. Teraz dostáva slušný balík
peňazí. Chcel vedieť nejaký reálny predpoklad prvého výstupu, keď sa ukončí alebo podá
nejaký projekt, ktorý už pôjde na čerpanie. Kedy bude vedieť zastupiteľstvo informácie,
v akom rozsahu a v ktorých programoch budú finančné prostriedky určené. Predložený
materiál obsahuje veľa skratiek, nechce to nejako znevažovať. Skratiek je veľa, ale mešká sa
21

s prípravou. Zaujímal sa o nejaký orientačný čas, kedy budú známe podrobné informácie
o vytváraní partnerstiev a hlavne programov o čerpaní.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
b e r ie
n a
ve d om ie
informatívnu správu o stave prípravy Integrovaného regionálneho operačného
programu 2014 - 2020 (IROP) a stave prípravy Regionálnej integrovanej územnej
stratégie (RIÚS) a Trvalo udržateľného rozvoja miest (TURM).
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK:

Ing. Lacko, PhD., vedúci
odboru školstva Úradu PSK, oboznámil prítomných s tým, že SPŠ chemická a potravinárska
v Humennom mala každým rokom nižší počet záujemcov o štúdium. V tomto školskom roku
školu navštevuje 107 žiakov. Nie je teda predpoklad, že po prijímacích pohovoroch a po
maturite v máji bude mať škola viac ako 80 žiakov. Z tohto dôvodu sa komisia školstva,
mládeže, TV a športu na spoločnom rokovaní dňa 11. 3. 2014 dohodla s Radami škôl SPŠ
chemickej a potravinárskej v Humennom a SOŠ technickej v Humennom, že SPŠ chemická
a potravinárska v Humennom bude k 31. 8. 2014 vyradená zo siete. Právnym nástupcom
vyradenej školy bude SOŠ technická v Humennom. To znamená, že živé odbory
biotechnológia a farmakológia prejdú pod SOŠ technickú v Humennom od 1. 9. 2014.
Podobná situácia je aj v meste Sabinov, kde má obchodná akadémia v súčasnom období 112
žiakov a SOŠ okolo 400 žiakov. Teda aj u týchto dvoch škôl nie je predpoklad, že stúpne
počet žiakov. Preto komisia školstva, mládeže, TV a športu navrhla vytvorenie spojenej školy
od 1. 9. 2014 so samostatnými organizačnými zložkami a to obchodnou akadémiou a strednou
odbornou školou. S týmto návrhom vyjadrili súhlas aj obidve rady školy. Komisia školstva,
mládeže, TV a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na uznesenie
v predloženom znení.
Diskusia:
Poslanec Benko dodal, že v dôvodovej správe je jasne uvedené, že navrhované zmeny boli
schválené aj komisiou školstva, mládeže, TV a športu, ktorá zasadala v jednotlivých školách
či už v Humennom alebo v Sabinove. Návrh vyradenia škôl je veľmi bolestivý, ale pri
pohľade na jednotlivé čísla vývoja počtu žiakov nie je asi iná možnosť. V SPŠ chemickej
a potravinárskej v Humennom v roku 2011 bol počet žiakov 208 a v roku 2013 došlo k
poklesu na 107 žiakov. Prijatých žiakov do prvého ročníka je 17, absolventov je 61.
V Sabinove v roku 2013 mali obchodná akadémia a SOŠ spolu 374 žiakov a pred dvomi
rokmi len samotná SOŠ mala 386, to znamená viac ako v súčasnosti. K tomuto bolestivému
kroku pristupovala komisia školstva, mládeže, TV a športu zodpovedne, pričom záväznému
rozhodnutiu predchádzali rozhodnutia rád dotknutých škôl, v ktorých majú zastúpenie aj
poslanci PSK. Poslanec Hopta pripomenul, že Rada školy pri SPŠ chemickej
a potravinárskej v Humennom vyslovila nesúhlas s týmto rozhodnutím a toto stanovisko je
pochopiteľné. Výsledok situácie v školstve v PSK je predovšetkým dôsledkom anarchie, ktorá
tu vládne od roku 1989, pretože sa absolútne upustilo od nejakého plánovania, ktorá škola
koľko absolventov vychová tak, aby mohli títo ľudia potom získať aj prácu. Uvedomuje si
skutočnosť, že PSK v oblasti školstva zápasí s problémom financií a hľadá racionalizačné
opatrenia, aby čo najviac finančných prostriedkov ušetril. Na druhej strane občania PSK
nežijú vo vzduchoprázdne ale v Slovenskej republike, ktorá si vie nájsť dostatok finančných
prostriedkov na vyslanie vojakov do Afganistanu, preto by mala nájsť dostatok finančných
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prostriedkov aj na školstvo. Mimochodom, ak by SR poslala do Afganistanu o jedného vojaka
menej, tak by SPŠ chemická a potravinárska v Humennom mohla fungovať. Je zvláštne, že na
obhajobu cudzích ekonomických, vojenských a politických záujmov sa peniaze v tejto krajine
nájdu, ale na výchovu detí už tento štát peniaze nemá. Neobviňuje PSK, lebo ten sa správa
racionalizačne, ale obviňuje vládu tejto krajiny, že sa nespráva tak, ako by sa mala správať.
Predseda PSK Chudík sa osobne zúčastnil zasadnutia Rady školy pri SPŠ chemickej
a potravinárskej v Humennom. Pri hlasovaní jeden člen súhlasil s predloženým návrhom,
ostatní členovia sa zdržali, čiže tam nebol v podstate vyslovený nesúhlas, ale zdržanie sa
hlasovania. Poslanec Damankoš nebude opakovať už povedané fakty. Komisia školstva,
mládeže, TV a športu za prítomnosti predsedu PSK cestovala do škôl v Humennom aj
v Sabinove, kde si vypočuli názory rád škôl a predniesli im návrhy prezentované v návrhu na
uznesenie. V Humennom členovia rady hlasovali za alebo sa zdržali, čo bolo aj pochopiteľné,
že nehlasovali za svoj zánik. V Sabinove obidve zainteresované zložky zahlasovali za
predložený návrh, čiže ak poslanci PSK pozitívne zahlasujú, nebudú prelamovať niečí odpor.
Bol by rád, keby ako predseda komisie školstva, mládeže, TV a športu povedal, že tým PSK
ukončil racionalizáciu. Žiaľ, podľa štatistík PSK je zrejmé, že má okresy s potenciálom rastu
žiakov budúcich stredoškolákov ako Poprad, Prešov, Sabinov a Kežmarok. Kým v Poprade
a Prešove ide s odpustením o rast pre vyšší typ škôl, v Kežmarku a Sabinove je rast, ktorý
bude musieť viac reflektovať odborné školstvo, učilištia atď. Ostatné okresy sú v lepšom
prípade stabilizované, alebo majú pokles počtu obyvateľstva, kam sa ráta aj Humenné,
Medzilaborce, Svidník, Stropkov atď. Bol by veľmi rád, keby sa na území PSK otvárala
ďalšia škola, ďalšie gymnázium, lebo nie je kde umiestniť množstvo dobrých prospievajúcich
žiakov. Racionalizačný proces asi ešte nie je ukončený, aj keď PSK robí všetky možné kroky
na zvládnutie tejto situácie. V komentároch k rozpočtu za oblasť školstva je evidentné, že
v mnohých prípadoch má také energeticky režijne nákladné budovy, že niektorí riaditelia škôl
musia presúvať prostriedky z miezd do réžie a prevádzky, čo tiež nie je najšťastnejšie
riešenie. Tento problém sa bude musieť riešiť. PSK bude aj naďalej musieť prijímať niektoré
opatrenia, aby peniaze neodchádzali smerom von. SPŠ chemická a potravinárska škola
v Humennom s odpustením pri 80 žiakoch to je už málotriedka na nejakej dedine, kde sa
môžu baviť o jej udržaní, ale v tomto smere tí ľudia hlasujú nohami. Poslanec Hopta doplnil
informáciu, že SPŠ chemická a potravinárska škola v Humennom mala ešte samostatné
zasadnutie rady školy a v zápise sa píše: „Rada školy pri SPŠ chemickej a potravinárskej
s návrhom odboru školstva PSK nesúhlasí a navrhuje vytvoriť spojenú školu s organizačnými
zložkami SOŠ technická a SPŠ chemická a potravinárska.“ V podstate je to ich návrh, on
rešpektuje rozhodnutie väčšiny členov komisie školstva, mládeže, TV a športu. Niekedy sa
vynakladajú finančné prostriedky zbytočne a potom niekde inde chýbajú. Poslanec Krajňák
súhlasí a je rád, že sa to nepolitizuje a ak by bola iná garnitúra a bolo by to opačne otočené,
vie, ako by sa to zneužívalo. Tu sú absolútne racionálne argumenty, ktoré treba počúvať. Aj
keď to nie je súčasťou kompetencií PSK, na jeho území sú problémy so zánikom prvej
rusínskej školy v obci Čabiny v okrese Medzilaborce. Z tohto dôvodu požiadal predsedu PSK
o aktivitu vo vzťahu k ministerstvu školstva, aby sa zastal či už obce Čabiny alebo Bajerovce
a ďalších škôl, ktoré postupne v PSK zanikajú. Poslanec Damankoš poznamenal, že Rada
školy SPŠ chemickej a potravinárskej v Humennom pred komisiou školstva hlasovala tak, ako
hlasovala. Neberie do úvahy, že sa neskôr jej členovia na niečom inom dohodli. Stojí za tým
výsledkom hlasovania, pretože sa nemôže o jednej veci hlasovať niekoľkokrát, lebo čísla sú
také brutálne, že nepustia. Predseda PSK Chudík čítal o druhom hlasovaní v novinách, ale
pri vzniku spojenej školy je potrebný súhlas dvoch rád škôl a SOŠ technická v Humennom
s takým spôsobom nesúhlasí, čiže išlo o zbytočné hlasovanie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, 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
A. Návrh na vyradenie SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1, Humenné zo siete škôl
a školských zariadení SR k 31. 08. 2014. Právnym nástupcom vyradenej školy bude SOŠ
technická, Družstevná 1737, Humenné.
B. Návrh na vyradenie Obchodnej akadémie, Kukučínova 1, Sabinov zo siete škôl a školských
zariadení SR k 31. 08. 2014.
C. Návrh na vyradenie Strednej odbornej školy, SNP 16, Sabinov zo siete škôl a školských
zariadení SR k 31. 08. 2014.
D. Návrh na vyradenie Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov ako súčasti Strednej odbornej školy,
SNP 16, Sabinov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2014.
E. Návrh na vyradenie Školského internátu, SNP 16, Sabinov ako súčasti Strednej odbornej
školy, SNP 16, Sabinov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2014.

F. Návrh na zaradenie Spojenej školy, SNP 16, Sabinov s organizačnými zložkami: Stredná
odborná škola, SNP 16, Sabinov a Obchodná akadémia, SNP 16, Sabinov vrátane súčastí
Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov a Školského internátu, SNP 16, Sabinov do siete škôl
a školských zariadení SR od 01. 09. 2014.

Hlasovanie:
za: 53
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 1

zdržali sa: 3

K bodu 11 – Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia
opatrení z kontroly NKÚ v Divadle Jonáša Záborského v Prešove:
Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., vedúcej odboru financií Úradu PSK, je predložený
materiál dosť stroho spracovaný, nakoľko ani PSK nemal doručenú zo strany NKÚ SR nejakú
zápisnicu o následnej finančnej kontrole plnenia opatrení v DJZ Prešov. Celková podstata
tohto materiálu spočíva v tom, že je potrebné dopracovať zriaďovacie listiny jednak DJZ, ale
aj každej jednej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Následne dala do pozornosti
protokol o výsledku kontroly v DJZ v Prešove, kde kontrolou zriaďovacej listiny zo dňa 1. 4.
2002 o zriadení DJZ v Prešove k 1. 4. 2002 bolo zistené, že zriaďovacia listina neobsahovala
vecné a finančné vymedzenie majetku, pričom sa zriaďovacia listina odvoláva na osobitný
protokol a účtovnú operatívnu a odbornú evidenciu so stavom ku dňu vydania zriaďovacej
listiny. Tento nedostatok sa opakuje pri každej jednej kontrole v rozpočtových
a príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a preto predseda NKÚ SR
oslovil listom predsedu PSK a požiadal o prerokovanie plnenia opatrení prijatých DJZ
a súčinnosť, aby PSK dal do súladu so zákonom zriaďovacie listiny, k čomu aj došlo. Je to
upozornenie aj pre štatutárov miest a obcí, ktorí prebrali organizácie delimitačným
protokolom od štátu. Nie je možné sa odvolať iba na samostatný protokol, ale v prípade ak je
už známa hodnota majetku, teda jeho vecné a finančné vymedzenie, je potrebné k týmto
zriaďovacím listinám vypracovať dodatky. To je predmet aj návrhu na uznesenie, ktorým sa
navrhuje zobrať informatívnu správu o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly NKÚ
v DJZ na vedomie a taktiež zobrať na vedomie prijaté úlohy vedením Úradu PSK k doplneniu
zriaďovacej listiny pre DJZ v Prešove v termíne do 31. 3. 2014, čo sa už aj stalo a revíziu
a zosúladenie zriaďovacích listín pre rozpočtové a príspevkové organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK v súlade s ustanovením § 21 ods. 9 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z.
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o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v lehote do 30. 6. 2014. Na tejto úlohe sa v súčasnom období pracuje.
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
1.
informatívnu správu o výsledku kontroly plnenia opatrení z kontroly NKÚ
v Divadle Jonáša Záborského v Prešove
2.
prijaté úlohy vedením úradu samosprávneho kraja k doplneniu zriaďovacej
listiny pre Divadlo Jonáša Záborského v Prešove v termíne do 31. 3. 2014
a revíziu a zosúladenie zriaďovacích listín pre rozpočtové a príspevkové
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja v súlade
s ustanovením § 21 ods. 9 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov v lehote do 30. 6. 2014.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že ide o návrh obchodnej
verejnej súťaže na prevod majetku kaštieľa s pozemkom v katastrálnom území Svinia.
Materiál obsahuje podmienky obchodnej verejnej súťaže a v príslušných komisiách bol
schválený kladne.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A. k o n š t a t u j e ,
že majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Krajského múzea v Prešove, zapísaného na LV
č. 303, k. ú. Svinia, a to:
pozemok registra C KN: parc. č. 75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1569 m2
parc. č. 76 – záhrady o výmere 396 m2
stavba: súp. číslo 96 na parcele 75 (kaštieľ, národná kultúrna pamiatka)
ťarchy: bez zápisu
a
nehnuteľný majetok neevidovaný v katastri nehnuteľností, a to:
oceľový prístrešok na parcele č. 70
a
plot na podmurovke, studňa, vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka,
žumpa, oporné múry, okapový chodník, chodníky kamenné, záhradné lavičky, záhradné
osvetlenie – kábel a svietidlá, vonkajšie schody, domáca vodáreň
a jeho prevod spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva
kupujúceho, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej
súťaži bude komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší.
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Poznámka: časť stavby, súp. č. 96 (kaštieľ) a oceľový prístrešok stoja na parcele č. 70 vo
vlastníctve Obce Svinia.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 81/2010 zo dňa
13.07.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 142.000,00 €.
B.2
podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a následne Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prebytočný nehnuteľný majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK
v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do ............ do ........ hod.
v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – kaštieľ Svinia – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
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– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na
úrovni originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú.: SK345600 0000
008826509141/5600), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym
zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke
PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
- oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Juraj Kormoš, Úrad Prešovského
samosprávneho kraja, odd. správy majetku, tel.: 051/7081343.
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 51
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 12B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh obchodnej verejnej
súťaže na prevod nehnuteľného majetku a to budovy s pozemkom v správe Obchodnej
akadémie v Bardejove v katastrálnom území Bardejov. Materiál obsahuje štandardné
podmienky obchodnej verejnej súťaže. Príslušné komisie sa vyjadrili kladne.
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku v správe Obchodnej akadémie Bardejov, zapísaného na LV
č. 10819, k. ú. Bardejov, a to:
pozemku registra C KN:
parc. č. 857 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 866 m2, ktorá vznikla z pôvodnej
parcely geometrickým plánom č. 36478318-2/2012 zo dňa 27.01.2014, ktorý vyhotovila
Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, Bardejov a úradne overil Okresný úrad Bardejov,
Katastrálny odbor dňa 03.02.2014 pod číslom 55/2014
stavby: učebne obchodnej akadémie, súp. číslo 82, na parcele 857
ťarchy: bez zápisu
a plot, spevnené plochy,
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Obmedzenia: Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 15.9.2013 uzatvorená medzi
prenajímateľom – Obchodná akadémia Bardejov, Stöcklova 24 a nájomcom – ARPER, s.r.o.,
Slovenská 1, 085 01 Bardejov na dobu určitú do 15. 9. 2014.
Samotná stavba nie je národnou kultúrnou pamiatkou, ale je to objekt, ktorý sa nachádza
v pamiatkovej rezervácii mesta Bardejov zapísanej v zozname svetového kultúrneho
dedičstva UNESCO.

B.2

Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 11/2014 zo dňa
03.03.2014, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 172.000,00 €.
podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a následne Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prebytočný nehnuteľný majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
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d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do ............ do ........ hod. v zapečatenej
obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – Obchodná akadémia Bardejov– neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na
úrovni originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú.: SK345600 0000
008826509141/5600), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym
zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke
PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail
c)
Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
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f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – PhDr. Miroslav Vančík, riaditeľ OA Bardejov,
tel.: 054/4722384.
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 2

K bodu 12C – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Podľa
slov Ing. Matejčíka, vedúceho odboru organizačného Úradu PSK, uvedený materiál
obsahuje návrh obchodnej verejnej súťaže prebytočného nehnuteľného majetku a to pozemku
vrátane budovy v katastrálnom území mesta Stropkov. Materiál bol prerokovaný
v príslušných komisiách.
Diskusia:
Poslanec Jakubov informoval zastupiteľstvo o istých špecifikách predloženého materiálu. Po
preštudovaní dôvodovej správy ho prekvapila cena odhadovaná za pozemok pri predaji
majetku v správe SOŠ elektrotechnickej v Stropkove, ktorá bola vyčíslená na hodnotu 18,07
€/m2. Osobne má 4 príklady predaja nehnuteľného majetku v meste Stropkov od roku 2011 do
roku 2013, kedy boli odpredávané pozemky pre gréckokatolícku cirkev, rímskokatolícku
cirkev, Špecializované centrum sociálnych služieb v Stropkove a pozemok na ulici
Chotčanskej, kde boli tzv. uhoľné sklady. Všetky tieto odpredaje pozemkov schválené
poslancami MsZ v Stropkove boli ohodnotené minimálne na hodnotu 25 €, dokonca v jednom
prípade na 26 € a tieto pozemky zďaleka nie sú umiestnené v centrálnej lokalizácii mesta, ako
je to pri pozemku v predkladanom návrhu. Podľa jeho názoru by bolo vhodné tento bod
programu stiahnuť z dnešného rokovania a nejakým spôsobom upraviť cenu pozemku, lebo
keď si to preráta k cene predávaných okolitých pozemkov vo výške 25 €/m2, vychádza mu
rozdiel okolo 21 587 €, čo nie je zanedbateľné. Následne dal poslanecký návrh o stiahnutí
tohto bodu programu z rokovania dnešného zastupiteľstva. Poslanec Ledecký pripomenul, že
zastupiteľstvo dnes neschvaľuje prevod pozemku, ale prevod majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže. Cenu pozemku na základe
znaleckého posudku určil znalec podľa predpisov. Nevie, či je nízka alebo vysoká, ale
podstatné je, že súťaž vždy vygeneruje najvyššiu cenu. Komu sa to zdá lukratívne, môže sa
prihlásiť do súťaže a kúpiť si tento nehnuteľný majetok. V tomto prípade je tento údaj len
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informatívny. Poslancovi Jakubovi ide práve o prípad, keď sa do súťaže prihlási iba jeden
záujemca. Samozrejme, že sa nebude zvyšovať navrhovaná cena, ale cena navrhovaná
v materiáli by mala byť podľa jeho názoru minimálne vyrovnaná cene, ktorá zodpovedá cene
okolitých pozemkov a to ešte v lukratívnejšej časti mesta. Takže 25 € podľa neho nie je
žiadne prestrelenie ceny. Poslanec Ledecký poznamenal, že keď sa prihlási jeden záujemca,
znamená to, že cena majetku je taká, akú dá ten jeden záujemca, lebo keď o majetok nemá
nikto záujem, tak asi lepšia cena nebude bez ohľadu na cenu v znaleckom posudku. Predseda
PSK Chudík odporúča poslancovi Jakubovi obrátiť sa na daného znalca, ktorý zodpovedá za
vypracovanie znaleckého posudku. Samotná obchodná verejná súťaž vygeneruje najvyššiu
cenu. Uskutočnilo sa množstvo súťaží, do ktorých sa neprihlásil žiadny záujemca a potom
musela byť cena ešte nižšia ako cena stanovená znaleckým posudkom napr. pri kaštieli v obci
Svinia, ktorý bol už dvakrát v súťaži a dvakrát sa nikto neprihlásil. Proces obchodnej verejnej
súťaže je jasne daný. Keď ide skutočne o taký lukratívny pozemok, tak sa prihlási viac
záujemcov. Dnes sa schvaľujú podmienky obchodnej verejnej súťaže. Tento materiál už bol
stiahnutý z rokovania zastupiteľstva pre doriešenie niektorých vecí a teraz sa jednoducho
môže pustiť obchodná verejná súťaž. Materiál musí byť predložený v súlade so znaleckým
posudkom. Poslanca Jakubova trochu udivuje to, že uvedená cena pozemku je vyhotovená
tým istým znalcom, ktorý vyhotovil materiály, ktoré drží v rukách. Zopakoval, že tieto
pozemky sú mimo centra mesta. Zatiaľ čo v centre mesta je ponúkaný majetok PSK za
podstatne nižšiu cenu. Ak majetok bude odkúpený v takejto hodnote, príde PSK zhruba o
21 570 €. Predseda PSK Chudík dodal, že poslanec Jakubov si túto vec musí vyriešiť so
znalcom. Ako predseda PSK musí jeho znalecký posudok akceptovať. Nič iné nemôže robiť.
Poslanec Kahanec podotkol, že poslanec Jakubov hovoril o problémoch, ktoré pozná
z miestnej situácie. Znalecké posudky nie je problém vyhotoviť tak, že sa líšia o sto percent.
Stretol sa s takýmto prípadom ako poslanec MsZ v Prešove. Teda preňho znalecký posudok,
pokiaľ nie je korektne vypracovaný, nie je až taký hodnoverný. To ale neznamená, že
upozornenie na takýto prípad od poslanca Jakubova nemá padnúť na pôde Zastupiteľstva
PSK. Podľa slov poslanca Bujdu došlo k nepochopeniu predloženého bodu, lebo PSK
nepredáva pozemok, ale vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž. Ak bude mať vhodných kupcov
a cenu, vtedy sa bude predávať s možnosťou diskutovať. Z tohto dôvodu predkladá návrh na
ukončenie diskusie k tomuto bodu.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy elektrotechnickej,
Hviezdoslavova 44, Stropkov, zapísaný na LV č. 2455, k. ú. Stropkov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné č. 816, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3115m2
stavby:
budova, súpisné číslo 891, (pozostávajúca z učňovského internátu, prístavby
stravovacieho zariadenia, telocvične a kotolne v zmysle znaleckého posudku) na
parc. registra C KN parcelné číslo 816, zastavané plochy a nádvoria o výmere
3115 m2
drobnej stavby: skladu na biomasu, ktorý nie je zakreslený v katastrálnej mape
príslušenstva: oplotenie č. 1 a č. 2, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, plynová
prípojka, elektrická prípojka, spevnené plochy a spevnené plochy asfaltové
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B.2

ťarchy:
bez zápisu
mimoriadne riziká: podľa kópie z katastrálnej mapy sa javí, že malá časť budovy
stravovacieho zariadenia zo severnej strany spočíva na cudzom pozemku,
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 58/2013 zo
dňa 31.8.2013, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 275.984,68 € (z toho
stavby 219.696,63 €, pozemky 56.288,05 € pri cene 18,07 €/m2).
podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a následne Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prebytočný nehnuteľný majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do ............ do ........ hod. v zapečatenej
obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – pozemok a stavba v k.ú. Stropkov– neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru č. 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
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obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na
úrovni originálu,
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (IBAN SK34 5600 0000 0088 2650
9141), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu
v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk
pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle § 11 zákona č. 122/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov (text prehlásenia je zverejnený na stránke PSK
www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
- oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore s Ing. Petrom Kuľbagom, riaditeľom SOŠ
elektrotechnickej v Stropkove, tel.: 054/742 2474.
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 41
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 2
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zdržalo sa: 7

K bodu 13A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípady hodné osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, oboznámil prítomných so žiadosťou obce Tovarné o odkúpení
pozemku pod chodníkom. O prevode tohto majetku VÚC z dôvodu hodného osobitného
zreteľa rozhodne Zastupiteľstvo PSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný
B.
s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK,
zapísaného na LV č. 647, k. ú. Tovarné, obec Tovarné, okres Vranov nad Topľou, a to:
pozemku:
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 439/2, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 496 m2,
odčlenený od pôvodného pozemku registra C KN parcelné číslo 439,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22466 m2, zapísanej na LV č. 647, k. ú.
Tovarné geometrickým plánom č. 36449792-114/2012 zo dňa 07.11.2012,
vyhotoveným GP – 3, s.r.o., Jesenná 1, 080 01 Prešov, úradne overeným
Správou katastra Vranov nad Topľou dňa 13.11.2012 pod č. G1-494/12
ťarchy:
bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Obec Tovarné, Tovarné 4, 094 01 Tovarné, IČO: 00 322 887,
za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetom prevodu je pozemok pod chodníkom vo vlastníctve obce pri ceste II/558.
Prevádzaný pozemok bude naďalej plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej
verejnosti, obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Tovarné spravuje chodník postavený na
prevádzanom pozemku a vykonáva jeho údržbu v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. d)
vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon).

Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 13B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípady hodné osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predložený návrh obsahuje prevod pozemkov
nachádzajúcich sa v centrálnej mestskej pamiatkovej rezervácii mesta Bardejov. Pozemky sú
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v správe Obchodnej akadémie v Bardejove. O prevode tohto majetku VÚC z dôvodu hodného
osobitného zreteľa rozhodne Zastupiteľstvo PSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Obchodnej akadémie,
Stöcklova 24, Bardejov, zapísaného na LV č. 10819, k.ú. Bardejov, a to:
pozemku registra C KN parc. č. 859 – zastavaná plocha o výmere 247 m2,
ktorý vznikol z pôvodných parciel geometrickým plánom č. 36478318-2/2012 zo dňa
27.01.2014, ktorý vyhotovila Geodézia Bardejov, s.r.o., Hurbanova 11, Bardejov a úradne
overil Okresný úrad Bardejov, Katastrálny odbor dňa 03.02.2014 pod číslom 55/2014
ťarchy: bez zápisu
a plotu
do vlastníctva kupujúceho – Ing. Vladimír Hajdu, CSc., J. Greššáka 22, 085 01 Bardejov za
kúpnu cenu 9.100,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 12/2014 zo dňa
03.03.2014, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 9.100,00 € pri cene 36,14 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Kupujúci je vlastníkom susediacich pozemkov registra C KN parc. č. 860, 861 (LV č. 7532) a
C KN 862/3, 862/4 (LV č. 11193). Na pozemkoch parc. č. 860 a 861 chce kupujúci realizovať
výstavbu polyfunkčného objektu. Pozemok navrhovaný na odpredaj bude využitý na
vytvorenie parkovacích plôch pre nájomníkov a návštevníkov polyfunkčného objektu.
Vytvorenie parkovacích plôch pre uvažovaný zámer výstavby polyfunkčného objektu je
požiadavka stavebného úradu k územnému konaniu.

Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržali sa: 3
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 14 – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný
osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
predkladá návrh, ktorého predmetom je nájom nehnuteľného majetku na prízemí bývalého
školského internátu v správe Strednej umeleckej školy v Prešove pre nájomcu Súkromnú
základnú školu s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom v Prešove vrátane jej súčastí
a to súkromného školského klubu detí a súkromného centra špeciálno-pedagogického
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poradenstva. O nájme tohto majetku VÚC z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhodne
Zastupiteľstvo PSK trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je dočasne prebytočný
B.

s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods.
9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov,
nájom majetku v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov, a to:
nehnuteľný majetok – nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého internátu
súp. č. 12591 na parcele KN C p. č. 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísanej na LV č.
6620 - nebytové priestory na prízemí budovy o celkovej výmere 129,04 m2 (4 miestnosti
spolu o výmere 97,64 m2, vedľajšie priestory – chodby, sociálne zariadenia, balkóny spolu
o výmere 31,4 m2),
do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti
s autizmom vrátane jej súčastí Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum špeciálnopedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42037131,
- za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:
- hlavné priestory – triedy a kancelárie
- ostatné priestory – chodby, WC, umyvárky, balkóny

14,19 € /m2/rok
5,46 € /m2/rok

Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok.
Účel nájmu: poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pre deti s autizmom.
Doba nájmu: doba určitá od účinnosti zmluvného vzťahu do 31. 3. 2031.
Nájomca sa zaväzuje zhodnotiť nehnuteľný majetok, ktorý je v zlom technickom stave,
rekonštrukciou na základe prenajímateľom odsúhlasenej projektovej dokumentácie.
Zrealizuje na vlastné náklady nové pripojenia elektrickej energie a plynu – vykurovanie
na vlastné existujúce merania. Rekonštrukčné práce bude vykonávať v zmysle platného
stavebného zákona.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu sa dáva do prenájmu väčšinovému nájomcovi na verejnoprospešný účel.

Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15 – Zmena organizačnej štruktúry útvaru hlavného
kontrolóra PSK: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, predkladá návrh na zmenu
organizačnej štruktúry, ktorá spočíva v zlúčení dvoch oddelení. V roku 2003 boli na ÚHK
PSK schválené tri oddelenia s plánovaným počtom 20 zamestnancov. V súčasnosti má ÚHK
PSK 12 zamestnancov, preto nie sú efektívne tri oddelenia. Oddelenie kontroly rozpočtových
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prostriedkov a oddelenie hospodárenia s majetkom by sa spojili do jedného oddelenia
kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom. Ide o technickú
záležitosť. Túto zmenu organizačnej štruktúry schvaľuje zastupiteľstvo v zmysle § 19f ods. 4
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v znení neskorších predpisov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 19f ods. 4
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A.
schvaľuje
A.1. zmenu organizačnej štruktúry útvaru hlavného kontrolóra takto:
Útvar hlavného kontrolóra:
a)
oddelenie všeobecnej kontroly
b)
oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia
a nakladania s majetkom.
A.2. Popis pracovných činností tak, ako je uvedené v prílohe tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.
Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK
POPIS PRACOVNÝCH ČINNOSTÍ

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Poslanie ÚHK PSK upravuje ustanovenie § 4 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o samosprávnych krajoch), ktorým je
zabezpečovanie tvorby a plnenia programu sociálneho, ekonomického, kultúrneho rozvoja územia
samosprávneho kraja, zabezpečenie potrieb obyvateľov samosprávneho kraja a rozvoja, spolupráca s územnými
celkami a s orgánmi iných štátov a kontrola svojich rozpočtových a príspevkových organizácií a iných
právnických osôb podľa osobitných predpisov.
Kontrola v samospráve VÚC je zameraná na postupné a sústavné kritické hodnotenie procesov v rámci
samosprávneho kraja s cieľom prispieť k jeho rozvoju, posilniť plnenie jeho úloh vo vzťahu navonok, k okoliu aj
do jeho vnútra. Vychádzajúc z pôsobnosti samosprávneho kraja podľa zákona o samosprávnych krajoch,
poslaním útvaru hlavného kontrolóra PSK je, v zmysle § 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych
krajoch a § 2 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite (ďalej len „zákon č. 502/2001 Z.
z.“), vykonávať kontrolu plnenia úloh samosprávneho kraja, a to najmä:
a) kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja,
b) kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja,
c) kontrolu súladu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov s objektívnym stavom
kontrolovaných skutočností,
d) kontrolu plnenia opatrení na nápravu zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku,
e) funkčný rámec kontroly v samosprávnom kraji je orientovaný na vyhľadávanie odchýlok v postupe od
vytýčených cieľov, upozorňovanie na zistené nedostatky, kontrolu plnenia opatrení na ich odstránenie,
tvorbu systému na prevenciu proti opakovaniu nedostatkov.
Hlavnými cieľmi kontroly v nadväznosti na poslanie a úlohy kontroly v samosprávnom kraji je:
a) zabezpečiť hospodárny, efektívny a účinný výkon funkcií samosprávneho kraja,
b) skvalitnenie riadiacich procesov s cieľom zabrániť opakovaniu negatívnych javov,
c) zabezpečiť minimalizáciu zdrojov použitých na plnenie úloh samosprávneho kraja,
d) dodržiavanie právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
e) včasné a spoľahlivé informovanie predsedu a zastupiteľstva samosprávneho kraja o postupe dosahovania
stanovených cieľov a úloh PSK a o nakladaní s prostriedkami, o vykonávaných finančných operáciách
a o ich preukaznom účtovnom spracovaní za účelom operatívneho usmerňovania činnosti samosprávneho
kraja.
V samosprávnom kraji predstavuje systém kontroly sústavu prierezových a odvetvových vzťahov, ktoré sú
v priamej väzbe na koncepčné, riadiace a koordinačné činnosti, pre ktoré je nevyhnutná existencia optimálnej
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spätnej väzby. Systém kontroly samosprávneho kraja v sebe zahŕňa dva subsystémy s existenciou spätnej
väzby, a to subjekt kontroly a objekt kontroly.
Subjekt kontroly samosprávneho kraja ako jeden zo subsystémov kontroly je vykonávateľom kontroly
a kontroluje splnenie úloh samosprávneho kraja. Subjekt kontroly samosprávneho kraja je možné klasifikovať
z rôznych hľadísk, najmä však z hľadiska druhov a foriem kontroly. Druhy a formy kontroly v samosprávnom
kraji definuje zákon NR SR č. 502/2001 Z. z., ktorého hlavné determinanty vo väzbe na výkon kontrolnej
činnosti ÚHK PSK sú vyjadrené v ustanovení § 9, § 10, § 11 citovaného zákona.
V nadväznosti na § 9 a § 10 zákona č. 502/2001 Z. z. vykonávajú predbežnú a priebežnú kontrolu jednotliví
vedúci zamestnanci poverení vedúcim orgánu samosprávneho kraja alebo zamestnanci samosprávneho kraja
zodpovední za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo zamestnanci organizačných útvarov,
s ktorých činnosťou kontrolovaná finančná operácia súvisí. V rámci samosprávneho kraja subjektom vnútornej
kontroly, ktorý vykonáva následnú finančnú kontrolu v zmysle § 11 zákona č. 502/2001 Z. z., sú zamestnanci
ÚHK samosprávy VÚC.
Subjekt kontroly vykonáva kontrolu plnenia úloh PSK v objekte kontroly samosprávneho kraja, ktorý ako
druhý zo subsystémov kontroly zahŕňa kontrolované štruktúry a sleduje dosiahnutie cieľov a plnenie úloh PSK.
Kontrolná pôsobnosť ÚHK PSK sa vzťahuje na:
a) Úrad PSK,
b) vybrané rozpočtové, príspevkové a neziskové organizácie zriadené PSK,
c) právnické osoby, v ktorých má PSK majetkovú účasť, iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom PSK,
alebo ktorým bol majetok PSK ponechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku,
d) právnické osoby, v ktorých zakladateľom je PSK a ktorým boli z rozpočtu PSK poskytnuté dotácie, a to
na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia v súlade so zákonom
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami,
e) kontrolu hospodárenia s finančným príspevkom poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc
v súlade so zákonom o sociálnej pomoci (neštátne subjekty, neziskové organizácie, atď.).
Za plnenie úloh ÚHK PSK je zodpovedný hlavný kontrolór PSK v zmysle § 19 zákona č. 302/2001 Z. z. o
samosprávnych krajoch, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh samosprávneho kraja.
Schválená organizačná štruktúra ÚHK PSK má sekretariát hlavného kontrolóra a dve (2) oddelenia
s nasledovnými pracovnými činnosťami:
Sekretariát hlavného kontrolóra:
a) zabezpečuje administratívnu agendu ÚHK PSK,
b) vedie evidenciu došlej a odoslanej pošty a internej korešpondencie,
c) eviduje vydané interné predpisy, smernice a pokyny,
d) vybavuje ďalšie úlohy podľa pokynov hlavného kontrolóra.
1. Oddelenie všeobecnej kontroly, zaoberajúce sa plnením metodických, plánovacích úloh a ostatných činností
ÚHK PSK, zabezpečuje najmä:
a) dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných predpisov,
b) vypracovanie návrhu na zameranie kontrolnej činnosti ÚHK PSK, t. j. spracovanie plánu hlavných úloh
a časového plánu kontrol na príslušný polrok,
c) kontrolu súladu všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov s objektívnym stavom
kontrolovaných skutočností,
d) spracovanie podkladov a materiálov pre Zastupiteľstvo PSK (informatívna správa o plnení uznesení
Zastupiteľstva PSK, správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK, správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK
atď.),
e) spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu PSK,
f) spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k záverečnému účtu PSK,
g) spracovanie stanoviska hlavného kontrolóra k výberovým konaniam,
h) centrálnu evidenciu všetkých sťažností, petícií, oznámení a podnetov došlých na PSK,
i) evidenciu a riešenie všetkých opakovaných sťažností v rámci PSK,
j) kontrolu vybavovania sťažností, petícií, oznámení a podnetov a kontrolu prešetrovania podľa vecne
vymedzenej príslušnosti v súlade so zákonom č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb.
o petičnom práve,
k) evidenciu a riešenie všetkých sťažností, petícií a podnetov týkajúcich sa predsedu, podpredsedu a riaditeľa
Úradu PSK,
l) kontrolu vykonávania finančných kontrol v pôsobnosti PSK v súlade so zákonom č. 502/2001 Z. z.,
m) kontrolu plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov a predkladanie správ o splnení
prijatých opatrení organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK,
n) analytickú, informačnú a koncepčnú činnosť súvisiacu s rozvojom kontrolného systému na úrovni PSK na
základe poznatkov z kontrolnej činnosti,
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realizovanie súčinnosti a spolupráce s orgánmi činnými v trestnom konaní ako aj s inými kontrolnými
orgánmi a v odôvodnených prípadoch zabezpečuje odstúpenie výsledných kontrolných materiálov
príslušným orgánom,
p) vybavovanie ďalších úloh podľa pokynov hlavného kontrolóra.
2. Oddelenie kontroly rozpočtových prostriedkov, hospodárenia a nakladania s majetkom zabezpečuje
predovšetkým:
a) kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu PSK vrátane Úradu PSK,
b) kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom PSK vrátane Úradu PSK,
c) kontrolu hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK,
d) zisťovanie objektívneho stavu vyplývajúceho z inventarizácie majetku PSK vrátane Úradu PSK,
e) zisťovanie objektívneho stavu pri hospodárení s verejnými a vlastnými prostriedkami a ich súlad so
všeobecne záväznými právnymi a internými predpismi,
f) sledovanie dodržiavania efektívnosti, hospodárnosti, účelnosti a účinnosti pri hospodárení s verejnými
a vlastnými prostriedkami v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, zákonom č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve a ďalšími platnými zákonmi, zákonom č. 25/2006 Z. z.,
g) kontrolu plnenia prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov,
h) hodnotenie hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti v oblasti nakladania s rozpočtovými
prostriedkami vrátane prostriedkov Európskych spoločenstiev s majetkom a majetkovými právami,
i) kontrolu výkonu a uplatňovania práv a dodržiavania povinností vyplývajúcich z finančno-ekonomických
vzťahov najmä v oblasti verejného obstarávania, tovarov, služieb a verejných prác (zákon č. 25/2005 Z. z. o
verejnom obstarávaní),
j) vypracovanie rozhodnutia o uložení pokuty za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s prostriedkami
samosprávneho kraja v prípadoch, ktoré pri výkone kontroly zistilo a vymáha takto uložené a neuhradené
pokuty,
k) vybavovanie ďalších úloh podľa pokynov hlavného kontrolóra.
o)

K bodu 16 – Rôzne:
Poslanec Kahanec sa vrátil k tomu, čo hovoril pri úprave rozpočtu, keď sa delili prostriedky
na cesty. Vystúpenie starostu Raslavíc poukázalo na mnohé veci, ktoré by poslanci PSK mali
vidieť a mali by sa snažiť o ich lepšie riešenie. Sám už spomínal úsek Pušovce – Chmeľov.
Časť bližšie k Chmeľovu, ktorá bola menej rozbitá, je už opravená. Druhá časť je hotový
„tankodrom“ a ten čo prechádza cez tento úsek sa môže presvedčiť, že hovorí pravdu. Zase
pri porovnaní niektorých úsekov ciest, ktoré sa opravujú a ktoré nie sú urobené, sa musí
zohľadňovať hustota dopravy, ale na druhej strane si obce zaslúžia aspoň normálne alebo
minimálne vyplátané cesty. Určite sa dá ušetriť množstvo prostriedkov, keď sa niektoré cesty
dajú len dobre vyplátať a slúžia ďalšie roky, alebo sa dajú prostriedky na celý koberec a stojí
to PSK viac. V zastupiteľstve už spomínal úseky ciest pri Hrabkove, Križovanoch
a Križovany rázcestie Chminianske Jakubovany, kde SÚC PSK dala nový koberec a po veľmi
krátkom čase bol pri krajoch cesty zničený. Nebolo by od veci dohodnúť v zastupiteľstve
seriózne kritériá opráv ciest, ktoré by pomohli samotnému kraju, aj občanom a poslancom
PSK. Vzhľadom na to, aby v budúcnosti mali poslanci PSK dostatok informácií a aby sa táto
situácia riešila lepšie z hľadiska celku, pripravil uznesenie, ktorým by chcel požiadať riaditeľa
Úradu PSK zaradiť do programu októbrového zastupiteľstva body: 1/ Informácia
o rekonštrukciách a opravách ciest II. a III. triedy na rok 2015. Tu je potrebné uviesť aj
nejaké základné údaje. Komisia finančná prijala uznesenie, ktorým požiadala SÚC PSK
o prehľad rekonštrukcií a opráv ciest na rok 2015 a prijala aj ďalšie uznesenie k už
zrealizovaným veciam. Pre rok 2015 by mal byť uvedený plán, predpokladaný objem
investícií podľa zdrojov, teda či sú z EÚ, štátneho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov PSK.
Ďalším bodom je: 2/ Informácia o zrealizovaných rekonštrukciách a opravách ciest II. a III.
triedy za roky 2006 – 2013. PSK si zobral značný balík financií z EIB, aby dal do poriadku
cesty na území kraja. Na cesty PSK už vynaložil približne 2 mil. €. Bolo by dobré vedieť, čo
bolo zrealizované a upravené, pomohlo by to pri rozhodovaní poslancov PSK. Tento materiál
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by mal obsahovať základné akcie – úseky s uvedením roku realizácie, plánovaných
skutočných nákladov, dodávateľa prác, stručného popisu prác, zdrojov finančného krytia.
Keďže okresov je v PSK viac a nezmestilo by sa to na jednu mapu, bolo by vhodné urobiť
prehľad na grafických prílohách podľa okresov, kde by bolo vidieť úplne jasný stav. Mohli by
tam byť vyznačené cesty, ktoré PSK už urobil, ktoré plánuje robiť a cesty v havarijnom stave,
ktoré je potrebné urgentne opraviť. Z tohto dôvodu navrhol predmetné uznesenie aj
s dostatočným termínom na prípravu obidvoch materiálov. PSK bude vedieť aké cesty chce
opraviť v roku 2015 s možnosťou prípadných korekcií a aké opravy ciest už boli zrealizované.
PSK vyčerpal značný balík finančných prostriedkov, preto je potrebné vedieť, na ktoré cesty
boli použité. V prípade lacnejšieho spôsobu opráv môže nastať problém s nespevnenými
krajnicami, neriešenými jarkami a bokmi ciest. Preto by sa jednoduchší a lacnejší spôsob
nemal nazývať rekonštrukciou, ktorá je náročnejšia. Je to vec efektívneho vynakladania
peňazí a preto to aj navrhuje. Poslanec Bujda nadviazal na predrečníka v tom, že poukázal na
kritické vystúpenie starostu Raslavíc k rekonštrukcii resp. oprave ciest. V okrese Bardejov je
takýchto kritických úsekov podstatne viac a táto téma môže byť veľmi dlho témou na
diskusie, pretože pri zlom stave ciest a malom objeme finančných prostriedkov bude vždy
dochádzať k rôznym názorom. Dnes už poslanci PSK schválili na jednu časť kritizovaného
úseku Raslavice – Abrahámovce objem 170 tis. €. Dáva to na vedomie aj médiám, ktoré
možno budú chcieť z toho priniesť senzácie, čiže Zastupiteľstvo PSK už za pochodu rieši
kritický stav, na ktorý bolo poukázané. Poslanec Havrilla reagoval na vystúpenie poslanca
Kahanca k vyhotoveniu prehľadu financií, ktorý PSK použil na opravu ciest II. a III. triedy.
Spolu s poslancom Kahancom patrí k tým poslancom PSK, ktorí sú v tomto zastupiteľstve
niekoľko funkčných období. Prehľad uznesení týkajúcich sa schválených spomínaných
finančných prostriedkov sa nachádza na webovej stránke PSK a pracovníci Úradu PSK sa
nemusia zaoberať zbytočnými prácami. Ako poslanec za okres Bardejov chce zdôrazniť, že
keď zastupiteľstvo schvaľovalo finančné prostriedky na opravu ciest v okrese Bardejov,
poslanci PSK za okres Bardejov ich schvaľovali s najlepším vedomím a svedomím tak, aby
boli opravené najhoršie úseky ciest. Poslanec Bujda už spomínal, že kritických úsekov
v okrese Bardejov je ešte strašne veľa a sú na ne potrebné finančné prostriedky. Verí, že
v dohľadnej dobe budú všetky opravené. Poslanec Damankoš reagoval na poslanca Kahanca
a poslanca Havrillu. Keď sa stal predsedom komisie školstva, tak z odboru školstva dostal
krásnu tabuľku, z ktorej sa jedným pohľadom dozvedel o počte žiakov na jednotlivých
školách a ich vývoji. O cestách tento prehľad nemá. Síce môže niekoľko dní stráviť na
webovej stránke PSK a hľadať tieto údaje, ale ak by dostal tabuľku s cestnými úsekmi
a investovanými rokmi, poslanci PSK by si nemuseli vypočuť podobné vystúpenie ako
prezentoval starosta Raslavíc. Keďže je novým poslancom, nemyslí si, že by mal stráviť noci
vyhľadávaním uznesení. Preto podporuje tento návrh, nech majú poslanci tento časový
prehľad o prevedených rekonštrukciách ciest, aby sa nemuseli ísť pozrieť do Raslavíc, ktorý
úsek cesty je vlastne zrekonštruovaný. Požiadal poslancov PSK o podporu tohto návrhu, lebo
taká tabuľka sa dá vypracovať jedným šikovným zamestnancom za jeden deň. Predseda PSK
Chudík podotkol, že každý má právo na svoj názor, ale takáto tabuľka sa nedá vyhotoviť
jedným šikovným zamestnancom za jeden deň. Poslanec Molčan predložil tento návrh pre
komisiu finančnú. Chce to širšiu diskusiu, lebo tých problémov a opráv je ďaleko viac.
Prehľad je potrebný aj z toho dôvodu, že prioritnou osou v ROP je oprava ciest II. a III.
triedy, kde VÚC je oprávneným žiadateľom. Nemyslí si, že by sa mal predkladať hneď
zastupiteľstvu. Je toho názoru a je to aj v uznesení komisie finančnej, aby si prehľad najskôr
prešli členovia komisie, lebo k tomu sú potrebné aj finančné nástroje a ešte vždy bude priestor
na prijatie uznesenia navrhnutého poslancom Kahancom. Predseda PSK Chudík povedal, že
starosta Raslavíc vystúpil kvôli oprave cesty dlhej 905 metrov. Svoje listy na VÚC písal
v roku 2006, 2010, 2014, je jasne a zreteľne vidieť periodicitu s tým, že potrebuje ten úsek
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cesty. Teraz písal list, kde bol spomenutý aj úsek Raslavice – Abrahámovce, ktorý dnes
zastupiteľstvo schválilo, ale je nespokojný, lebo chce len to svoje. Nedá sa vyhovieť
každému, lebo niektoré úseky ciest neboli opravované 40 - 45 rokov. PSK sa snaží realizovať
opravy a rekonštrukcie ciest čo najlepším spôsobom s určitou logikou a významom. Poslanci,
ktorí sú v Zastupiteľstve PSK niekoľko volebných období, vedia, že finančné prostriedky na
cesty sa stále schvaľovali takým spôsobom, že SÚC PSK predložila návrh a stanovenú sumu
peňazí rozdeľovali poslanci po okresoch. Tak sa to dialo od roku 2005. Teraz to bolo prvýkrát
ináč. V roku 2005 sa riešil PPP projekt za 500 mil. Sk a spomínaným spôsobom sa delili
peniaze aj v rámci EIB, štrukturálnych fondov, príjmov a výdajov PSK. Riešiť takéto
prehľady a zaťažovať pracovníkov je nezmysel, lebo ak je poslanec aktívny, v pohode si tieto
údaje nájde, napr. poslanec Damankoš potrebuje len okres Prešov. Ak by chcel riešiť aj iné
okresy, je to 2 500 km ciest a strašne veľa úsekov. Garantuje mu, že za 4 roky to nezistí.
Každý z poslancov PSK by sa mal zaujímať o ten svoj úsek. Poslanci by mali prísť a povedať
svoje požiadavky a podľa toho sa bude postupovať. Zrazu počuje, že je potrebné rozdeľovať
iným spôsobom a nikto mu nič nepovedal pred prípravou materiálu. Súhlasí s tým, že teraz
prvýkrát prebehlo rozdeľovanie takýmto spôsobom. Nemá problém vrátiť sa naspäť
a nepotrebuje k tomu ani uznesenia zastupiteľstva. Je potrebné porozmýšľať nad tým, že
všetkým sa nedá a nemôže vyhovieť. Stačí mu, keď bude spokojných 50 % + 1. Podľa slov
poslanca Kahanca je úplne jasné, že každý nemôže byť spokojný. Myslí si, že dosť
prejavoval aktivitu, keď sa zaujímal o ulicu Kuzmányho. Prešli dve volebné obdobia a ešte sa
začalo len s prvým búraním. Predložený návrh na uznesenie nie je na pridávanie roboty ale
preto, aby poslanci PSK vedeli o realizovaných opravách. Asi nie je celkom normálne, keď sa
cesta pri Hrabkove, Križovanoch a Chminianskych Jakubovanoch po roku alebo po dvoch po
uložení nového koberca rozpadá. To spomínal ešte poslanec Mathia v druhom volebnom
období. Tento návrh je predložený v záujme prehľadu, čo kde bolo urobené, za čo, za koľko
a ako sú vynakladané prostriedky, pretože tam išiel najväčší balík peňazí. Nevie, čo je zlé na
celkovom prehľade. Poslanec Krajňák podporuje poslanca Kahanca, ktorý je poslancom
s dosť silným mandátom, lebo dnešná diskusia ukázala, že témy opráv ciest sú a budú stále
dôležité. Napr. aj v prípade krajského mesta Prešov je ťažké dopátrať sa k určitej pasportizácii
a priebežnému kontrolovaniu vykonaných opráv. Zdôraznil, že nejde vlastne o poslancov, ale
o verejnosť a starostov, ktorí majú právo priebežne sledovať, čo sa urobilo. Napr. aj
obyvatelia mestskej časti Solivar si radi pozrú, že toho roku urobí PSK 500 m ul. Solivarskej
a že pred dvomi rokmi bol opravený úsek v dĺžke 1 km. Je úplne legitímne, aby verejnosť
mohla nahliadnuť do týchto vecí. Myslí si, že na webovej stránke SÚC PSK, by táto
informácia mala byť veľmi ľahko dostupná. Poslanec Vook požiadal vedenie PSK a hlavne
poslancov PSK o akési vyvolanie rokovaní s poslancami či primátormi miest a starostami obcí
v okresoch PSK k zľave alebo odpusteniu dane z nehnuteľností a pozemkov. Sú to inštitúcie
zabezpečujúce kultúru a sociálne domovy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Ide všeobecne
o sumu, ktorá sa platila v kalendárnom roku 2013 vo výške 84 904 €. Verí, že finančné
prostriedky, ktoré zostanú v rozpočtoch inštitúcií PSK, budú určite používané pre ďalší
kvalitný rozvoj týchto organizácií. Hovorí to preto, lebo v tomto období sa schvaľujú VZN
miest či obcí a verí, že v tomto bude PSK úspešný. Poukázal na veľkú spoluprácu PSK
s mestom Prešov a verí, že aj v iných mestách je veľmi dobrá spolupráca s PSK a spoločne sa
tento zámer podarí. Napr. mesto Prešov poberá daň z nehnuteľnosti vo výške 54 000 €, kde
nie je žiadna percentuálna zľava, mesto Humenné 6 600 € a Stará Ľubovňa 8 745 €. Bolo by
veľmi dobré vybojovať tieto finančné prostriedky do rozpočtov organizácií PSK. Podľa slov
poslanca Sokola je každý zo 62 poslancov PSK odborníkom v cestnom hospodárstve
a rozumie cestám. Udivuje ho, ako sa niektorí poslanci za určité volebné obdobia vypestovali
na odborníkov v cestnej doprave. Mrzí ho a trápi to, že poslanec Kahanec mohol svoje
konštruktívne veci priniesť hlavne v cestnej doprave tým, že sa mohol stať členom komisie
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dopravy. Bolo by sa tak predišlo mnohým nedorozumeniam a zasadnutia zastupiteľstva by
boli o pol hodiny kratšie. Poslanec Kahanec mu poďakoval za veľkú ústretovosť. Myslí si, že
opravy ciest nezaujímajú len jeho ale viacerých poslancov PSK, len nechápe, prečo sa vedenie
PSK bráni tomu, aby úplne normálne veci pri veľkom objeme vynakladaných prostriedkov
boli prehľadné. Nevie, či ide o takú nenormálnu požiadavku. Kto chce hľadať po webových
stránkach, nech si hľadá a pozerá jednotlivé rozpočtové opatrenia v jednotlivých
zastupiteľstvách s jednotlivými rozpočtovými položkami a aj tak nenájde komplexné
informácie. Normálnou cestou je spomínaný prehľad a preto ho aj navrhol. Poslanec
Damankoš podporuje návrh poslanca Kahanca nie preto, že je odborníkom na cesty, lebo tým
nie je, ale preto, že sa má rozhodnúť pri nejakom hlasovaní, ale nemá na základe čoho.
V diskusii odzneli rôzne tvrdenia starostu obce, predsedu PSK, poslancov, nechce sa
rozhodovať na základe sympatií, jednoducho nemá prehľad o rekonštrukcii jednotlivých ciest.
Opýtal sa, či má sadnúť do auta a obchádzať celý PSK. Poslanec Benko reagoval tým, že aj
keď poslanec Kahanec nie je členom komisie dopravy, môže sa zúčastniť jej zasadnutia ako
poslanec PSK. Možno tu jeden starosta dal nejakú tému a teraz sa o nej rozpráva 35 minút.
Myslí si, že stopercentne sa nedá vyhovieť každému, lebo PSK má ciest veľmi veľa. Dnes
začne opravovať jednu cestu a o 20 rokov bude mať výtlky, čo je prirodzené a možno niektoré
cesty aj o 3 roky. PSK má svojich odborníkov aj svoju mapu s určením najhorších ciest
a určite aj na druhý rok sa budú opravovať najhoršie úseky ciest. Poslanec Vokál zažil
v predchádzajúcich volebných obdobiach v Zastupiteľstve PSK delenie peňazí na cesty.
Skutočne si pamätá, keď SÚC PSK doslova pripravila počet havarijných ciest, čiže poslanci
PSK mali normálny prehľad o stave havarijných úsekov v jednotlivých okresoch. Možno
netreba hľadať, ako sa veci nedajú urobiť, pričom ide len o jednoduchý prehľad. Starostovia
obcí sa pýtajú poslancov PSK a bolo by vhodné, ak by tí poznali odpoveď a vedeli obhájiť
rozhodnutie zastupiteľstva. Poslanec Kahanec pripomenul novým poslancom, že do
Zastupiteľstva PSK bol predložený konkrétny materiál o delení 460 mil. Sk, ktorý bol
dvojstranový. Nechýbal ani v komisii dopravy. Odkazy, že má byť členom komisie dopravy,
kde sa má iba pozerať, ako rozhodne väčšina, môžu dávať poslanci niekomu inému. Poslanec
Havrilla predložil návrh na ukončenie diskusie, ktorá už k ničomu nevedie. Pri delení peňazí,
ktoré spomínal poslanec Kahanec, bola v Zastupiteľstve PSK úplne iná väčšina a poslanci sa
vedeli dohodnúť a snažili sa rozhodnúť tak, aby financie smerovali tam, kde boli ozaj
potrebné. Predseda PSK Chudík dodal, že poslanec Havrilla má pravdu. Hlavne pre
poslancov z poslaneckého klubu KDH-SDKU-DS povedal, že vo svojom inauguračnom
prejave ponúkal spoluprácu, ktorú stále ponúka. Ale to, čo robí tento poslanecký klub,
nemôže nazvať spoluprácou. Poslanci tohto klubu neprídu za predsedom PSK, len zrazu
vystupujú v zastupiteľstve, že je všetko zlé a snažia sa všetko nejakým spôsobom zmeniť, len
aby sa niečo dialo, pričom vedia, ako sú rozložené hlasy. Napr. po minulom zasadnutí
Zastupiteľstva PSK sa SAD riešili cez médiá. V roku 2009 bola schválená zmluva, ktorá bola
pripravená aj za účasti poslanca Vokála, Tarcalu, Kahanca a v zastupiteľstve bolo 41
poslancov KDH-SDKÚ-DS, no a potom sa kritizuje. Bolo to spoločné riešenie. Teraz sa
hovorí o cestách. Vo februári sa najprv spravili dlhy z minulého roka, čo vedia poslanci veľmi
dobre a nebol žiadny problém. Dnes sa rozdelilo ani nie milión € na opravu ciest a zrazu je
problém. Zdôraznil, že ponúka poslancom PSK spoluprácu a keď sa im niečo nepáči, majú
prísť za ním, veci sa dohodnú a na zastupiteľstve bez problémov prejdú. Ale nie takouto
formou, ktorá nebude nikdy akceptovaná zo strany 35 poslancov SMER-SD, ani zo strany
predsedu PSK. Keď núka spoluprácu, tak je potrebné spolupracovať a nie sa predbiehať
v tom, kto predloží lepší návrh, ako to nejakým spôsobom dobabrať, veď pred
Zastupiteľstvom PSK sú ešte celé 4 roky. Poslanec Kahanec nespochybnil ani jednu položku
v rozpočtovom opatrení a hlasoval za úpravu rozpočtu. Hlasoval aj za záverečný účet, ktorý
nespochybnil. Nie je potrebné kľučkovať po iných veciach. Navrhol jednu vec, aby poslanci
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mali lepší prehľad o cestách a je potrebné hovoriť o tejto požiadavke. Nikto sa nebráni
spolupráci, ale nechápe, prečo sa tak brániť normálnym veciam, aby sa vedelo, kde idú
peniaze. To celkom dobre nepochopí. Poslanec Jakubov podotkol, že aj jeho návrh bol
o spolupráci. Upozornil poslancov aj vedenie PSK, že pokiaľ by bola upravená cena pozemku
pri zamýšľanom vyhlásení obchodnej verejnej súťaže podľa štandardných hodnôt
v Stropkove, tak by PSK mohol zarobiť okolo 20 000 €. Je to pozitívny návrh, ktorý bol
jednoznačne prehlasovaný. Pýta sa, kde je tá spolupráca. Predseda PSK Chudík odporúča
poslancovi Jakubovi pozrieť si podrobné hlasovanie o jeho návrhu.
Procedurálny návrh poslanca Havrillu o ukončení diskusie:
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržali sa: 4
Ukončenie diskusie bolo schválené.
Návrh na uznesenie predložený poslancom Kahancom:
Zastupiteľstvo PSK žiada riaditeľa Úradu PSK zaradiť do programu októbrového
zasadnutia Zastupiteľstva PSK body: 1) Informácia o rekonštrukciách a opravách ciest II.
a III. triedy na rok 2015, 2) Informácia o zrealizovaných rekonštrukciách a opravách ciest
II. a III. triedy za roky 2006 – 2013.
Hlasovanie:
za: 17
proti: 8
zdržalo sa: 30
Návrh na uznesenie nebol schválený.

K bodu 17 – Interpelácie poslancov:
Poslanec Vokál požiadal predsedu PSK, aby sa Úrad PSK pokúsil zachovať ľudové kultúrne
dedičstvo 94-ročného Jána Lazoríka z obce Krivany pridelením jeho zbierok napr. osvete
alebo múzeu, ktoré by ich ešte počas jeho života zaznamenávali a evidovali. Ďalej uviedol, že
na poslancov PSK za volebný obvod Sabinov a listom na Úrad PSK sa opakovane obrátil
starosta obce Drienica so žiadosťou o zaradenie miestnej komunikácie do siete ciest III.
triedy. Keďže ide o najvýznamnejšie centrum cestovného ruchu v okrese Sabinov a od
polovice obce je to miestna komunikácia, požiadal predsedu PSK o riešenie tejto veci.
Predseda PSK Chudík odpovedal, že prvú vec zabezpečí veľmi rád, ale v spolupráci so
ZMOS Hornej Torysy. O ceste v Drienici počuje dnes prvýkrát, takýto list nedostal, možno sa
o tom hovorilo pred 5 – 6 rokmi.
Poslanec Krajňák upozornil na problém dlho diskutovaného rozšírenia ul. Rusínskej, lebo
konečné riešenie neviedlo k spokojnosti vodičov. Zároveň požiadal o umiestnenie smerovej
dopravnej tabule na ul. Rusínskej pri Lidli, ktorá by navigovala zahraničné kamióny a ďalšiu
dopravu smerom na Svidník a Vranov nad Topľou, aby neblúdili a nekončili na ul. Kysuckej
v Solivare. Ďalej poukázal na budovu koniarne v areáli národnej kultúrnej pamiatky Solivar,
ktorá stojí opustená a strecha je permanentne rozkrádaná. Ako poslanec PSK nemá informácie
o súčasnom nájomcovi, preto žiada o poskytnutie nájomnej zmluvy alebo o písomnú odpoveď
a kontakt na zodpovedného pracovníka Úradu PSK. Ďalej požiadal o aktívny prístup PSK pri
oslovení Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., v súvislosti s označením okresu Prešov
tabuľou pri vychádzaní z tunela Branisko, v smere do Prešova po pravej strane. V závere ešte
požiadal o zriadenie pamätnej izby zosnulého gréckokatolíckeho emeritného biskupa Mons.
Jána Hirku v rodnej obci Abranovce so slávnostným otvorením pri ročnom výročí jeho
úmrtia. Požiadavka vznikla z podnetu kňazov zúčastnených na jeho pohrebe. Predseda PSK
Chudík nevie, o akú koniareň ide a či nie je skôr majetkom mesta Prešov. Požiadal
o vysvetlenie poslanca Krajňáka.
Poslanec Kahanec pripomenul problém ul. Rusínskej. Ak by poslanci PSK každý deň chodili
po tejto ulici, zistili by, čo je doprava na ul. Rusínskej hlavne v špičkách. Ak ide kamión
smerom od Vranova n/Topľou po ul. Arm. gen. L. Svobodu a zatáča na ul. Rusínsku, čakajúci
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v rade vozidiel musia mať strach, kedy sa kamión na nich prevráti. Len ten, kto každý deň
chodí cez túto cestu, vie, aká je nebezpečná ul. Rusínska, spájajúca najväčšie prešovské
sídlisko Prešov, časť Ľubotíc a Solivar s centrom mesta Prešov. Nesúhlasí so smerovým
značením, ktoré spomínal poslanec Krajňák, pretože zatiaľ je tranzit vyznačený ministerstvom
po ul. Šafárikovej, pričom nechce ubližovať občanom, ktorí tam bývajú. Keď sa pustia
kamióny po ul. Rusínskej a následne cez sídlisko Sekčov s 15 000 obyvateľmi, je potrebné si
uvedomiť, že ľudia, ktorí cestujú MHD, musia cez túto divokú cestu prejsť minimálne raz,
pričom ide o cestu s mnohými križovatkami bez svetelného označenia, bez kruhového
objazdu. Predseda PSK Chudík upozornil poslanca Kahanca, že ide o bod interpelácie
poslancov a požiadal ho o konkrétnu interpeláciu. Poslanec Kahanec opätovne interpeloval
predsedu PSK, aby nepodporil presmerovanie tranzitu ťažkej nákladnej dopravy cez ul.
Rusínsku a časť najväčšieho sídliska Sekčov smerom na Ľubotice. Predseda PSK Chudík
presadzuje túto vec každý deň. Napr. spočítanie hustoty prevádzky na cestách, ktoré sa
nedávno uskutočnilo, bolo na základe jeho iniciatívy s tým, že všetky tieto veci rieši firma
Jaspers so sídlom vo Viedni a v Bruseli a podlieha EÚ, ktorá uvoľní finančné prostriedky na
takéto stavby jedine vtedy, keď táto firma s tým súhlasí. Aj v meste Prešov sa uskutočnilo
oficiálne rokovanie s firmou Jaspers a v súčasnosti sa čaká na výsledky meraní. Vážne robí
všetko, čo môže a netreba mu to opakovať stále dookola.
Poslanec Jakubov upozornil na chýbajúcu smerovú tabuľu s označením Stropkova na ceste
medzi mestami Prešov a Stropkov, ktorý je už 10 rokov okresným mestom, konkrétne na
križovatke za obcou Lipníky s odbočovaním na Giraltovce, Vranov nad Topľou, Hanušovce.
Stala sa kuriózna vec, že v Stropkove bol minulý rok medzinárodný stolnotenisový turnaj, na
ktorý prišli hráčky z Grazu so značným časovým meškaním, lebo nevedeli trafiť do
Stropkova. Ďalej upozornil na katastrofálny a alarmujúci stav techniky v SÚC PSK so sídlom
v Stropkove, lebo v zimných mesiacoch majú šoféri problém spojazdniť tieto autá. Následne
dal do pozornosti list starostu obce Baňa v okrese Stropkov, ktorý dostal aj podpredseda PSK
Obrimčák, kde ich informuje, že už opakovane požiadal PSK o opravu hlavnej prístupovej
cesty do obce Baňa č. 557015/III položením asfaltového koberca. Ide o obec umiestnenú
v najvyššom nadmorskom pásme okresu Stropkov a najviac skúšanú poveternostnými
vplyvmi. Poukazuje na riziká, že ak nebude včas realizovaná oprava, dôjde k oveľa väčším
investíciám na spriechodnenie tejto cesty. V závere tlmočil žiadosť starostu obce Šandal
v okrese Stropkov, kde bola rekonštruovaná cesta II. triedy, ale pri finálnych prácach neboli
položené popri ceste rigoly na zachytávanie vody a z tohto dôvodu dochádza k podmáčaniu
asfaltového terénu a zosuvu nového asfaltového koberca. Týmto žiada kompetentných, aby sa
zaoberali riešením týchto vecí.
Poslanec Havrilla reagoval slovami, že nie všetci lekári sú odborníkmi na cesty, ktoré dnes
už boli dosť spomínané. Zároveň pripomenul, že okres Stropkov existuje už takmer 20 rokov
a nie desať.

K bodu 18 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 4. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 5. zasadnutie
Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 24. 6. 2014.
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