Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 5 / 2014

zo 6. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 26. augusta 2014 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2014.
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2014.
5. Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK.
6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
7. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2014.
8. Čerpanie návratných zdrojov financovania z Európskej investičnej banky – zámer.
9. Informatívna správa o kontrolnej činnosti NKÚ SR.
10. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola, SNP 16
v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát,
SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP 16 v Sabinove
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.
11. Návrh VZN PSK č. .. /2014, ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom.
12. Dohoda o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodina a PSK.
13. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2013 a I. polrok 2014.
14. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2013.
15. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
16. Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
17. Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Inovačného partnerského centra.
18. Návrh zmeny zástupcu PSK v predstavenstve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.
19. Návrh na zrušenie Domova sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku k 31. 12. 2014.
20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
22. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 514/2013 zo dňa 11. 6. 2013.
23. Rôzne.
24. Interpelácie poslancov.
25. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 6.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 56 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslanci Benko, Cocuľa, Fedor,
Holinka, Jánošík, Kuročka.
Predseda PSK Chudík následne navrhol stiahnuť z programu rokovania bod 19 - Návrh na
zrušenie Domova sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku k 31. 12. 2014 s následným
prečíslovaním ďalších bodov programu, z dôvodu diskusie na zasadnutí Rady PSK dňa 25. 8.
2014 a návrhu všetkých poslancov PSK za volebný obvod Levoča. Zároveň požiadal
Zastupiteľstvo PSK, aby body 10 a 11 boli uvedené spolu so spoločnou diskusiou, lebo
v podstate ide o jeden problém a tému.
Pozmeňovací návrh k programu rokovania:
- stiahnuť z programu rokovania bod 19 - Návrh na zrušenie Domova sociálnych služieb
v Spišskom Štvrtku k 31. 12. 2014.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržal sa: 1
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Program 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2014.
4. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok 2014.
5. Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK.
6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
7. Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2014.
8. Čerpanie návratných zdrojov financovania z Európskej investičnej banky – zámer.
9. Informatívna správa o kontrolnej činnosti NKÚ SR.
10. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola, SNP 16
v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát,
SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP 16 v Sabinove
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.
11. Návrh VZN PSK č. .. /2014, ktorým sa ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom.
12. Dohoda o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodina a PSK.
13. Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2013 a I. polrok 2014.
14. Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2013.
15. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
16. Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
17. Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade Inovačného partnerského centra.
18. Návrh zmeny zástupcu PSK v predstavenstve spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.
19. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
20. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
21. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 514/2014 zo dňa 11. 6. 2013.
22. Rôzne.
23. Interpelácie poslancov.
24. Záver.

Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
Program 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Turčanovú a poslancov
Ceľucha, Krajňáka, Molčana, Sokola.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Obrimčáka a poslanca Damankoša.
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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 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 – 71/2014 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.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Správa o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I.
polrok 2014:

Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, je vybavovanie
sťažností a petícií v pôsobnosti PSK v súlade so zákonom NR SR č. 9/2010 Z. z.
o sťažnostiach a zákonom č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov.
ÚHK PSK vedie centrálnu evidenciu sťažností a petícií, ktoré následne postupuje na
vybavenie príslušným odborom. Za I. polrok 2014 bolo zaevidovaných 29 sťažností, z toho 3
vecne nepríslušné boli postúpené na vybavenie príslušným orgánom verejnej správy, 5
sťažností bolo anonymných, 2 sťažnosti boli odložené, lebo aj napriek výzve sťažovateľ
neposkytol v lehote spoluprácu, teda neposkytol svoje údaje a nepodpísal predmetné
sťažnosti. Jedna sťažnosť bola odložená, lebo sťažovateľ ju ešte pred vybavením vzal
písomne späť, na čo má v súlade so zákonom právo. Zo 17 vecne príslušných sťažností boli 3
opodstatnené sťažnosti, 12 neopodstatnených sťažností a 2 sťažnosti sú v štádiu riešenia.
Materiál obsahuje príslušné zaevidované sťažnosti so stručným popisom v tabuľkovej forme.
Opodstatnené sťažnosti sa týkali odboru zdravotníctva, SÚC PSK v súvislosti s opravou cesty
v obci Tovarné a ÚHK PSK, keď neboli dodržané termíny v súlade so zákonom, na čo bol
príslušný vedúci zamestnanec upozornený listom hlavného kontrolóra aj riaditeľom SÚC
PSK. Za I. polrok 2014 bolo zaevidovaných 6 petícií, z toho 2 boli odložené v zmysle zákona,
pretože petičný výbor neposkytol súčinnosť a neuviedol svoje adresy a osobné údaje potrebné
v zmysle zákona. Jedna petícia bola vecne nepríslušná a postúpená príslušnému orgánu
verejnej správy. 3 petície boli riešené cez jednotlivé odbory, 2 boli postúpené na odbor
dopravy, jedna petícia sa týkala prístupovej cesty k skládke odpadov v Žakovciach a závery
z rokovania budú slúžiť na zmenu aktualizácie územného plánu.
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 správu
o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za I. polrok 2014.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 4 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za I. polrok
2014: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, oboznámil prítomných s tým, že v I. polroku
2014 ÚHK PSK vykonal 36 kontrol a za rok 2014 má vykonať spolu 62 kontrol. Z 36 kontrol
bolo 10 následných finančných kontrol, 11 tematických a 15 kontrol plnenia prijatých
opatrení. Pri kontrole plnenia prijatých opatrení neboli zistené žiadne nedostatky, teda
opatrenia prijaté štatutárnymi zástupcami organizácií z výsledkov následnej finančnej
kontroly boli splnené. 3 tematické kontroly boli zamerané na kontrolu pridelenia
rozpočtových prostriedkov v SAD, ktorú ÚHK PSK vykonáva každý rok v zmysle platnej
zmluvy, štvrtá kontrola bola ukončená v II. polroku 2014. Počet kontrolných zistení 155
oproti II. polroku 2013 trochu narástol. Organizácie vrátili prostriedky v celkovej sume 4 236
€. Pri porovnaní kontrolných zistení za jednotlivé roky vychádzal priemer 4,3 na jednu
kontrolu, priemer od roku 2011 je 4,5. To znamená, že I. polrok 2014 je pod priemerom
celkového počtu kontrolných zistení. Najlepší bol rok 2013 s priemerom 2,7 resp. 2,3 za
jednotlivé polroky. Najviac nedostatkov v organizáciách sa opakuje v súvislosti s porušením
zákona o účtovníctve, finančnej kontrole a rozpočtových pravidlách, na ktoré sú štatutárni
zástupcovia stále upozorňovaní. ÚHK PSK ako iné činnosti zabezpečuje kontrolu plnenia
uznesení Zastupiteľstva PSK, kontrolu sťažností a petícií, predkladanie informatívnych správ,
dvakrát ročne spracovanie plánu kontrolnej činnosti, spracovanie stanoviska k záverečnému
účtu, k návrhu rozpočtu a k výberovým konaniam v organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK. Spolupráca ÚHK PSK s Úradom PSK funguje na veľmi dobrej úrovni.
Všetky kontrolné zistenia sa nachádzajú v prílohe č. 1 a v ďalších tabuľkových prílohách sú
zistené nedostatky finančne vyčíslené aj finančne nevyčíslené.
Diskusia:
Poslanec Vokál sa zaujímal o ďalšie pokračovania kontroly s poradovým číslom 21 na
základe podnetu doručeného z Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove
v Obchodnej akadémii, Stöcklova 24, Bardejov so zistenou vysokou čiastkou 27 000 €. Ing.
Hudák odpovedal, že na tejto škole bola vykonaná kontrola na podnet polície, ktorá vyčíslila
sumu súvisiacu s prenájmom nehnuteľného majetku na 27 406,82 €. ÚHK PSK do dnešného
dňa nemá informácie o ďalšom postupe OR PZ v Bardejove. Predseda PSK Chudík dodal,
že začiatkom júla zasadala rada školy, ktorá vyslovila podporu riaditeľovi školy. V súčasnej
dobe sa čaká na výsledok ďalšieho šetrenia. Poslanec Kahanec dal do pozornosti kontroly
s poradovými číslami 26 v BUS KARPATY a 27 v SAD Prešov, kde v podstate neboli zistené
žiadne nedostatky. S postupom času už viackrát zazneli slová o limitovaní výdavkov PSK pre
SAD na vykrytie výkonov vo verejnom záujme s potrebou riešenia tohto problému. Aj
komisia finančná rozoberala na svojich zasadnutiach ekonomicky oprávnené náklady. Spýtal
sa, či je nejaká šanca alebo možnosť zmeny, aby PSK mal prístup k údajom, ktoré mu
poskytujú SAD. Výsledok kontroly je síce bez nedostatkov, ale SAD vlastne PSK nepustia do
všetkých čísel a preto sa dostane iba po rámcové čísla a čiastky. Aj na predchádzajúcom
zasadnutí komisie finančnej mali prípad, keď porovnávali dve SAD v krajských mestách.
Jedna mala náklady na opravu a údržbu približne 2 mil. €. SAD, dotovaná PSK, mala náklady
približne 4 mil. €, ale tento stav nikto nevysvetlí, lebo už je ukrytý v drobných číslach.
Nespochybňuje najlepšie parametre PSK z hľadiska SAD, ale tieto údaje by mal mať
prístupné, keďže prideľuje financie z verejných zdrojov. Ing. Hudák vysvetlil, že ÚHK PSK
vykonáva kontrolu zmluvy podpísanej medzi PSK a jednotlivými SAD na roky 2009 - 2018,
kde sú dohodnuté podmienky financovania jednotlivých SAD. Poslanec Kahanec má pravdu
v tom, že v zmysle zákona nemôže ísť kontrola do účtovníctva celej SAD, môže kontrolovať
iba podpísanú zmluvu. Jedinou možnosťou je úprava tejto zmluvy dodatkom. Zopakoval, že
kontrolované veci boli v poriadku. ÚHK PSK kontroloval skutočný ekonomicky oprávnený
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náklad podľa výkazov jednotlivých SAD. Ten je v skutočnosti vyšší ako skutočný
ekonomický náklad, ktorý platí PSK SAD, teda náklady podľa výkazov SAD sú vyššie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za I. polrok 2014.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 5 – Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK:

Ing. Hudák,
hlavný kontrolór PSK, uviedol, že v súlade s ustanovením § 19e ods. 1 písm. e) zákona NR
SR č. 302/2011 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
hlavný kontrolór PSK predkladá zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej
činnosti do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka. V PSK sa táto správa predkladá do
zastupiteľstva polročne. NKÚ SR po vykonaní kontroly na SÚC PSK dňa 16. 6. 2014
konštatoval, že správa za rok 2010 bola predložená 19. apríla, teda po 60 dňoch a odporúčal
upraviť a uviesť tento termín aj v Zásadách kontrolnej činnosti ÚHK PSK schválených ešte
v roku 2005, pretože v priebehu desiatich rokoch došlo aj k zmene legislatívy. V predloženom
návrhu je zakomponovaná zmena legislatívy od roku 2005, 60-dňová lehota na predloženie
správy o kontrolnej činnosti po skončení každého polroka s doplnením bodu, že príslušní
vedúci odborov informujú ÚHK PSK o personálnych resp. pracovnoprávnych postihoch
príslušných štatutárnych zástupcov, ktoré vyplynuli z výsledkov kontrol vykonaných ÚHK
PSK. To sú tri hlavné body, ktoré sa menia a aktualizujú na súčasný stav. Na základe týchto
skutočností predložil tento návrh a požiadal Zastupiteľstvo PSK o jeho schválenie.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e Zásady kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2014 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2014:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, pripomenula, že schválenou treťou úpravou došlo k dvom zmenám
rozpočtu, jednou v kompetencii predsedu PSK a druhá bola realizovaná v súlade s § 14
zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. V dôvodovej správe sú uvedené
konkrétne zmeny týchto úprav. Predložený materiál sa týka iba presunov finančných
prostriedkov medzi rozpočtom bežným a kapitálovým. V rámci bežných výdavkov sa kráti
rozpočet o 79 410 €, z toho sa presúva 77 220 € v rámci oddielu Úradu PSK. Ide o výdavky
určené na dotácie podľa VZN PSK, ktoré spĺňajú kritérium kapitálových výdavkov a pre
poriadok, v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách, je nutné zrealizovať túto zmenu.
Ďalších 2 000 € sa presúva z rozpočtu Úradu PSK v rámci tovarov a služieb pod oddiel 04
doprava v prospech SÚC PSK. Ide o pomoc PSK obci Volica na vyriešenie mimoriadnej
situácie v dodávke pitnej vody. Tento problém sa riešil pridelením finančných prostriedkov na
pohonné látky pre SÚC PSK. Ďalšia zmena sa týka kapitálového rozpočtu a je to presun
finančných prostriedkov v objeme 466 079 € zo všeobecnej pracovnej oblasti v prospech
kultúry. Je to tretia etapa riešenia priečelia, výmeny okien a domurovania v DJZ Prešov. Do
oblasti vzdelávania sa presúva 348 766 € a do oblasti sociálneho zabezpečenia 41 662 €.
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Rozpis týchto kapitálových výdavkov je uvedený v materiáli podľa jednotlivých investičných
akcií. Poukázala na oblasť sociálneho zabezpečenia, kde je DSS Legnava s dochádzkovým
systémom v sume 2 190 €. Na základe žiadosti tejto organizácie došlo k presunu finančných
prostriedkov z rozpočtu bežných výdavkov organizácie do rozpočtu kapitálových výdavkov,
tzv. preklasifikácia. Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej a postúpený na
prerokovanie v komisii školstva, mládeže, TV a športu, komisii sociálnej a komisii kultúry
a národnostných menšín.
Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že komisia finančná na svojom zasadnutí rozoberala úpravu bežného
aj kapitálového rozpočtu. Dôvody boli už uvedené, ide o spomínané preklasifikovanie
z bežného do kapitálového rozpočtu pre VZN PSK o dotáciách a použitie rezervného fondu
z kapitoly všeobecnej pracovnej oblasti na nové investičné akcie rozpísané v materiáli.
Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť štvrtú úpravu rozpočtu pre rok 2014.
Podľa slov poslanca Kahanca boli uvedené základné veci. PSK rieši vykrytie dotácií
schválených VZN PSK, zároveň niektoré urgentné veci a v rámci kapitálového rozpočtu nové
investičné akcie, podľa jeho názoru nevyhnutné veci v nevyhnutnom rozsahu. Keďže sa
rozpočet priebežne plní, ale sa z neho aj berie, chcel vedieť momentálny stav rezervného
fondu a finančný stav PSK do ďalšieho obdobia. Ing. Holíková, PhD., odpovedala, že po
druhej úprave rozpočtu došlo k rozpisu finančných prostriedkov z rezervného fondu po
prerokovaní záverečného účtu. Stav rezervného fondu je zhruba 54 000 € a tento je nemenný.
Finančné prostriedky boli zapojené do rozpočtu PSK prostredníctvom finančných operácií
a tieto sa použili na zaplatenie splátky úveru z komerčnej banky k 21. augustu, teda tento úver
bol z týchto finančných prostriedkov splatený. Ďalšie finančné prostriedky budú zapájané
priebežne do rozpočtu výdavkov kapitálového rozpočtu. Predseda PSK Chudík doplnil, že
úver sa platil vo výške 2 994 000 € s tým, že sú to v podstate finančné prostriedky, ktoré keď
prídu v rámci štrukturálnych fondov, zostanú PSK. PSK musel splatiť tento úver štátu pri
prechode z Prima banky do Štátnej pokladnice v súlade so zákonom. Rezervný fond je
v podstate 3 050 000.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
schvaľuje
A.1 Úpravu bežného rozpočtu č. 4/PSK/2014 takto:
Bežné príjmy upraviť o
0€
na
151 820 965 €
Bežné výdavky upraviť o
- 79 410 €
na
150 023 886 €
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky
Bežné výdavky (zdroj 41)
- 79 220 €
v tom:
Finančné prostriedky na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách
poskytovaných z vlastných príjmov PSK (presun do kapitálových výdavkov)
- 77 220 €
Úrad PSK – Tovary a služby (presun do cestnej dopravy)
- 2 000 €
04.5 Cestná doprava
SÚC PSK – nákup PHM na zabezpečenie dodávky pitnej vody pre obec Volica
+ 2 000 €
10
Sociálne zabezpečenie
DSS Legnava – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)
- 2 190 €
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A.2

Úpravu kapitálového rozpočtu č. 4/PSK/2014 takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
Kapitálové výdavky upraviť o
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
08
Kultúrne služby
09
Vzdelávanie
10
Sociálne zabezpečenie

A.3

0€
+ 79 410 €

na
na

9 224 739 €
23 362 813 €
+ 77 220 €
- 466 079 €
+ 77 841 €
+ 348 766 €
+ 41 662 €

Rozpis kapitálových výdavkov
01.1.1.7 Vyššie územné celky (zdroj 41)
Finančné prostriedky na krytie výdavkov zmysle VZN PSK č. 15/2008 o dotáciách
poskytovaných z vlastných príjmov PSK
+ 77 220 €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (rezervný fond)
Nerozpísaná rezerva
- 432 388 €
08
Kultúrne služby (rezervný fond)
Divadlo Jonáša Záborského Prešov – Rekonštrukcia priečelia budovy DJZ
– III. etapa
+ 77 841 €
09
Vzdelávanie (rezervný fond)
Gymnázium Lipany – Rekonštrukcia a zateplenie fasády budovy školy
+ 166 000 €
Spojená škola Bardejov – Prestavba kotolne na údržbársku dielňu a garáže
+ 34 800 €
SOŠ technická Humenné – Zateplenie budovy „A“
+ 35 575 €
SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia objektu U2 (vstup, schodisko,
elektroinštalácie a PC rozvody)
+ 78 700 €
SPŠ strojnícka Prešov – Rekonštrukcia kotolne – dofinancovanie (rezervný fond) + 33 691 €
10
Sociálne zabezpečenie
ZpS a DSS v Novej Sedlici – Priemyselná práčka a bubnový sušič
(rezervný fond)
+
7 150 €
ZpS a DSS Medzilaborce – Plynový sporák (rezervný fond)
+
3 250 €
ZpS a DSS vo Svidníku – Modernizácia vstupných brán s kamerovým
systémom (rezervný fond)
+ 16 487 €
DSS v Ľubici – 9-miestne špeciálne MV – dofinancovanie dotácie
MPSVaR SR (rezervný fond)
+
8 020 €
DSS v Prešove – Bezbariérovosť kúpeľne a výškovo nastaviteľná
vaňa – dofinancovanie dotácie MPSVaR SR (rezervný fond)
+
4 565 €
DSS Legnava – Dochádzkový systém (zdroj 41)
+
2 190 €

Hlasovanie:
za: 51
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Správa o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2014: Ing.
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že rozpočet PSK pre rok
2014 bol schválený na 27. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 15. 10. 2013 prijatím uznesenia
č. 554/2013. Za sledované obdobie bolo zrealizovaných 9 rozpočtových úprav. 3 rozpočtové
úpravy boli zrealizované v kompetencii Zastupiteľstva PSK, 3 úpravy v kompetencii predsedu
PSK a 3 úpravy zo zákona v zmysle § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy. Celkový prehľad o úpravách rozpočtu je uvedený v prílohe č. 1. Schválený
rozpočet bol zostavený ako schodkový a bol vyrovnaný finančnými operáciami. V prílohách
materiálu sa nachádza aj bilancia rozpočtu PSK, kde sa tento schodok taktiež vyrovnáva
finančnými operáciami. V rámci plnenia príjmov za sledované obdobie je stav plnenia
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rozpočtu na 53,16 % a čerpanie výdavkov spolu je realizované v podiele 39,98 %. Daňové
príjmy sa za sledované obdobie neplnili veľmi pozitívne napriek výhľadom Inštitútu finančnej
politiky alebo Ministerstva financií SR resp. schváleného rozpočtu pre verejný sektor. Pri
kapitálových príjmoch je nutné konštatovať, že sa plnia iba v podiele 0,23 %. PSK má
rozpočtovaných 350 000 € a zatiaľ naplnil kapitálové príjmy objemom 794 €. Predpokladá, že
v druhej polovici roka sa tento stav napraví, nakoľko tieto výdavky už boli rozdelené v rámci
kapitálových výdavkov a PSK ich môže čerpať iba pri plnení príjmov. Čerpanie bežných
výdavkov je primerané pre obdobie mesiacov január - jún 2014. Pri mzdách a odvodových
povinnostiach je čerpanie nižšie, vzhľadom na zúčtovanie jednomesačnej mzdy pozadu, teda
šiesty mesiac bude zúčtovaný až v siedmom mesiaci a vykazovaný v rámci hospodárenia
v druhej polovici roka 2014. Kapitálové výdavky sú rozpísané od strany 15 v časti B kapitálový rozpočet v časti príjmov a časti výdavkov s uvedením jednotlivých investičných
akcií podľa jednotlivých oddielov financovania, tak Úrad PSK ako aj realizované projekty.
Najnižšie čerpanie je vykazované za oblasť dopravy, kde celkový rozpočet pridelený
v objeme 5 317 923 € ku koncu sledovaného obdobia nebol čerpaný ani jedným eurom.
V rámci finančných operácií sú uvedené transakcie prevodu finančných prostriedkov
a zapojenie rezervného fondu, teda zdrojov minulých rokov, do používania prostredníctvom
finančných operácií, ako aj splátky istiny prostredníctvom finančných operácií výdavkových.
Celková bilancia rozpočtu je vyrovnaná. Úver na predfinancovanie europrojektov, ktorý mal
PSK čerpaný od komerčnej banky, bol v lehote do 21. augusta splatený v plnej výške,
neprolongoval túto úverovú linku na ďalšie obdobie, nakoľko projekty investičného
charakteru boli ukončené a momentálne sa čaká iba na refundáciu finančných prostriedkov
z platobnej jednotky po schválení riadiacimi orgánmi. Je predpoklad, že do konca roka sa
nebudú čerpať tieto zdroje a ani nie je pre PSK potrebné zaťažovať sa splátkami úrokov. PSK
sa pripravuje na fázu čerpania takýchto zdrojov z EIB a predpoklad po schválení
europrojektov na čerpanie takéhoto druhu výdavku a celkového kofinancovania je v roku
2015.
Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že komisia finančná prerokovala daný materiál. Plnenie príjmov
k upravenému rozpočtu je slušné a to na viac ako 53 % z celkového plánu a plnenie výdavkov
k upravenému rozpočtu je na 40 %. Je to spôsobené tým, že len na 25 % sa plnia kapitálové
výdavky. Komisia finančná konštatovala, že nie sú nejakým spôsobom ohrozené príjmy alebo
nie je kritická situácia vo výdavkovej časti a rozpočet PSK ide v súlade s rozpočtom
schváleným v danom čase, teda k 30. 6. Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK
zobrať tento materiál na vedomie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e správu o plnení rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja k 30. 6. 2014.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 –

Čerpanie návratných zdrojov financovania
z Európskej investičnej banky – zámer: Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD.,

vedúcej odboru financií Úradu PSK, je tento materiál prehľadom o Európskej investičnej
banke (EIB), jednej z najväčších finančných inštitúcií na svete, ktorá je verejnosúkromná,
podporovaná a tvorená všetkými členskými štátmi EÚ, preto má najvyšší možný úverový
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rating (AAA). PSK má skúsenosti s EIB už od roku 2005, kedy prebehli prvé rokovania a ako
prvý samosprávny kraj čerpal lacné úverové zdroje z EIB za veľmi výhodných podmienok.
V súčasnom období prebieha už aj splátka istín prvej a druhej tranže a od čerpania prvej
tranže aj splátka úrokov. V dôvodovej správe na str. 3 – 4 je uvedený rešerš bývalého obdobia
čerpania úverových zdrojov a nastavenia podmienok EIB. V ďalšej časti sú popísané nové
podmienky EIB, ktorá by rada umiestnila finančné zdroje v SR. Toho času spolupracuje
s PSK, KSK a BSK, ktoré čerpali tieto úverové zdroje priamo z EIB. Vzhľadom na súčasnú
situáciu v rámci Ukrajiny a Ruska tieto finančné zdroje môže PSK čerpať za omnoho
výhodnejších podmienok ako v prvom úverovom období. Začiatkom tohto roka prebehli prvé
stretnutia so zástupcami EIB na úrovni predsedu PSK. Tento materiál momentálne hovorí iba
o prejave ochoty, vôle a zámeru vôbec čerpať takéto úverové zdroje pre budúce obdobie roka
2015 a ďalšie. Postup krokov sa nachádza na str. 5. Materiál bol spracovaný s prehľadom, aby
Zastupiteľstvo PSK malo predstavu o úrokových mierach poskytovaných komerčnou bankou,
z ktorej PSK čerpal rámcový úver na predfinancovanie a kofinancovanie projektov.
Poskytnuté úrokové sadzby prvého balíka z EIB sú uvedené na str. 7. Pre zaujímavosť
spomenula situáciu z roku 2013, kde zhruba v rámcoch 5 – 7 mil. € PSK zaplatil úroky takmer
85 000 € a pre EIB zo 40 mil. € PSK zaplatil v roku 2013 úroky 70 000 €. Sú to
neporovnateľné hodnoty istiny a finančného vyjadrenia splátky úrokov. Na str. 6 sú uvedené
podmienky, ktoré by pri prolongácii úverovej linky v komerčnej banke boli stanovené
v ponuke pre PSK, ktorú následne odmietol a pristúpil k jednorazovému splateniu úveru
v lehote do 21. augusta. PSK boli ponúknuté tie isté stabilné podmienky a to 12-mesačný
euribor + marža 1,8 %, čo spolu predstavuje úrok v podiele 2,284 %. Financovanie EIB je
založené na určitom balíku investičných akcií, ktoré by spolu mali dosiahnuť hodnotu cez 50
mil. € a EIB je ochotná poskytnúť úverové zdroje až do výšky 50 % hodnoty týchto
projektov. Tieto finančné prostriedky je možné čerpať aj na kofinancovanie europrojektov,
ktoré v predchádzajúcom období neboli, a preto nebolo možné nejakým spôsobom tieto zdroje
využiť, plus je možné financovať rozvojové projekty PSK v súlade s dokumentmi PSK aj so
zámermi EIB. Typické sektory podporované EIB sú prípady krajských úverov, čo je aj prípad
PSK ako financovanie ciest, oblastí školstva, zdravotníctva, sociálnych služieb, kultúry a
zvýšenia energetickej efektívnosti budov majetku PSK. Toto je oblasť, ktorá by následne
riešila súbor jednotlivých čiastkových investičných projektov. V tejto fáze je nutné
zastupiteľstvom prejaviť zámer pri čerpaní týchto zdrojov, aby EIB mohla tieto finančné
prostriedky pre PSK rezervovať. Momentálne prebiehajú rokovania aj s ostatnými VÚC, do
úvahy pripadá iba sedem, medzi nimi aj PSK. Ak zastupiteľstvo prejaví záujem uchádzať sa
o takéto zdroje, je potrebné prijať uznesenie a následne poveriť predsedu PSK ďalším
rokovaním. Ak dôjde následne k vyhotoveniu rámcovej úverovej zmluvy EIB, táto bude opäť
predložená zastupiteľstvu. Pred každou tranžou sa jednotlivé investičné projekty budú
prechádzať a schvaľovať zastupiteľstvom, bude sa upravovať rozpočtový náklad, dohadovať
úroková miera s pevnou alebo pohyblivou sadzbou, koľkoročný odklad istiny bude PSK
žiadať a iné podmienky uvedené v materiáli. Následne prezentovala simuláciu dlhu, ako to
bude vyzerať v prípade PSK, lebo tieto dotazy boli vznesené aj na zasadnutí komisie
finančnej. Prvá časť tabuľky pojednáva o simulácii dlhu PSK pre roky 2015 – 2017.
Vychádza sa z dostupných informácií, čiže zo skutočne dosiahnutých bežných príjmov za
predchádzajúci rok, teda k 31. 12. 2013, čo v prípade PSK bolo 154 660 000 €. Istina k 31.
12. 2014 bude už pozostávať iba zo zostatku istiny nezaplatenej pre EIB v hodnote
38 394 000 €, pričom výpočet dlhu bude v podiele 25,15 %. Horná hranica je 60 %. Následne
pre rok 2015 je simulovaná úverová linka 10 mil. €, aj o tejto výške sa dá rokovať z EIB. Či
10 mil. bude minimum tranže alebo 7 – 8 mil. €, to dohodne PSK po zámere schválenom
zastupiteľstvom, zároveň bude splatená istina z pôvodného úveru 1 720 000 € a PSK dosiahne
dlh ku koncu roka 2015 30,50 %. Ak by bral v roku 2016 ďalšiu tranžu 10 mil. €, dosiahne
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dlh 35,86 % a zvyšok je úverová linka 5 mil. €, pričom berie hodnotu 25, ale je to naozaj len
fikcia. PSK by dosiahol 37,98 %, horný strop je 60 %. Keďže bežné príjmy za predchádzajúce
obdobie budú mať rastúcu tendenciu, tak aj percento dlhu bude nižšie. Finančné hospodárenie
PSK to nijakým spôsobom neohrozí. Ak zastupiteľstvo prijme uznesením zámer
o rezervovaní týchto finančných prostriedkov EIB, je tu jedna dôležitá okolnosť a to dlhová
brzda v rámci SR. EIB, tak ako v prvom prípade čerpania úverových zdrojov, sa obráti aj
v tomto prípade na Ministerstvo financií SR pre vyhotovenie stanoviska, či finančné zdravie
PSK je natoľko dobré, aby mohol čerpať z takejto inštitúcie úverové zdroje. Je predpoklad, že
keď je PSK už dlhodobo najlepším samosprávnym krajom v hospodárení a jeho úverové
zaťaženie je naozaj na spodnej úrovni, nemal by byť problém získať také stanovisko. Minister
financií je v rade guvernérov EIB, takže je predpoklad, že pri kladnom stanovisku aj napriek
dlhovej brzde bude môcť PSK čerpať tieto úverové zdroje. Pre EIB je stanovisko záväzné. Ak
by sa ministerstvo financií vyjadrilo negatívne, tak PSK nebude v tomto zámere ďalej
pokračovať. Následne prezentovala simuláciu úverovej tranže vo výške 10 mil. € so splátkami
úrokov pri euribore k 21. 8. 2014, čo je posledná informácia. Je možné odložiť splátku istiny
na 5 - 15 rokov aj celé obdobie, môže byť fixovaná alebo pohyblivá sadzba, kde je stanovený
trojmesačný euribor s prirážkou 0,454 alebo 0,607, 0,701, 0,696. Táto marža je pevná na celé
obdobie až do splatenia istiny úveru. V druhej časti je uvedený 12-mesačný euribor, je to
komerčná banka. K 21. augustu by dosiahol PSK úrok 2,264 %. Poukázala na 6-mesačný
euribor na podmienky EIB a 3-mesačný euribor na podmienky EIB, kde je vidieť ten
markantný rozdiel. Pri každej tranži sa bude vopred dohadovať odklad splátok istiny či už
s pevnou alebo pohyblivou sadzbou a všetky ďalšie potrebné náležitosti, čiže schválenie
zámeru ešte nie je záväzné. Je potrebný len pre prípravu rámcovej zmluvy. Poslanci PSK,
ktorí boli poslancami aj v predchádzajúcich volebných obdobiach, s tým majú skúsenosti
a nemalo by to pre nich byť neznáme. Novým poslancom sa to môže zdať ako veľká hodnota,
ale pri tomto finančnom zdraví PSK nemusia mať nejaké obavy. Materiál prerokovala
komisia finančná s odporúčaním pre zastupiteľstvo spoločne schváliť zámer PSK čerpať
návratné zdroje financovania práve z EIB a s odporúčaním pre predsedu PSK pokračovať
v ďalšom rokovaní.
Diskusia:
Poslanec Molčan upozornil na to, že PSK čaká nové programovacie obdobie a s tým aj
súvisiace nové výzvy s potrebou predfinancovania a financovania. Napriek prognózam
nárastu dane z príjmov fyzických osôb, tá určite nebude PSK postačovať k vytvoreniu
finančného zdroja a usporeniu finančných prostriedkov, aby mohol použiť rezervné fondy na
predfinancovanie alebo kofinancovanie projektov úspešných v rámci výziev jednotlivých
operačných programov. Poslanci často kritizujú kapitolu dopravy a cesty, ale neuvedomujú si,
že PSK neinvestuje vo výške odpisov majetku PSK na cestách. Potom je kritika, že PSK nemá
dostatočné zdroje. Pri porovnaní predloženej ponuky s ponukou komerčných bánk, je táto
ekonomicky výhodná, flexibilná, prečerpanie úveru je bez sankcií a vhodná na
predfinancovanie a kofinancovanie nových projektov v rámci nového programovacieho
obdobia ale aj nových investícií. Rámcová zmluva musí byť schválená Zastupiteľstvom PSK,
čiže poslanci sa stretnú s týmto pokračovaním zámeru na rokovaní zastupiteľstva, lebo
investičné akcie musia prejsť cez zastupiteľstvo. Podmienkou je aj schválenie Ministerstvom
financií SR. Kontrolným systémom zastupiteľstva sa môžu urobiť možné korekcie s určením
priorít PSK v investičnej oblasti pre nasledujúce roky. Komisia finančná odporúča
Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh na uznesenie v predloženom znení. Poslanec Vokál
informoval o tom, že poslanecký klub KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD na dnešnom zasadnutí
rozoberal predložený materiál a podporuje tento návrh. Je to veľmi výhodná ponuka a bolo by
hlúpe nevyužiť ju. EIB a Ministerstvo financií SR pokladá za dostatočné autority, ktoré sa
budú vyjadrovať k veciam dlhovej brzdy aj k veciam radových čísel až do dlhového zaťaženia
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k odobratiu preneseného výkonu, ale podľa výsledkov má PSK dostatočné vzťahy a možnosti.
Zdôraznil, že to bude už jednorazová dlhodobá možnosť investovať, preto bude potrebné
veľmi zvážiť dobré investovanie a využitie finančných prostriedkov v PSK. Predseda PSK
Chudík je rád, že PSK dostal takúto ponuku. Svedčí o finančnom zdraví a hospodárení PSK
a je potrebné takúto možnosť využiť. Súhlasí s tým, že od budúceho roka bude potrebné
zvážiť presné a konkrétne využitie týchto finančných prostriedkov. Okrem toho pripomenul
spolufinancovanie štrukturálnych fondov, čiže priame kapitálové výdavky.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A.
schvaľuje
zámer Prešovského samosprávneho kraja čerpať návratné zdroje financovania
z Európskej investičnej banky
B.
odporúča
predsedovi PSK pokračovať v rokovaní so zástupcami Európskej investičnej banky
a predložiť návrh rámcovej zmluvy na čerpanie návratných zdrojov financovania
z Európskej investičnej banky na schválenie v Zastupiteľstve PSK.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 – Informatívna správa o kontrolnej činnosti NKÚ SR:
Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že predložený materiál
je prehľadom kontrolnej činnosti NKÚ SR, ktorý kontroloval dodržiavanie všeobecne
záväzných podmienok pri poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK. Kontrola bola
vykonaná v mesiacoch február – apríl roka 2014 v šiestich subjektoch. V dvoch prípadoch
boli zistené porušenia a v zmysle predloženej správy o výsledku kontroly, ktorá je súčasťou
materiálu, boli stanovené odporúčania pre PSK a to upraviť VZN PSK a zmluvné podmienky
o povinnosť príjemcu postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní s cieľom
zabezpečiť maximálnu hospodárnosť pri použití verejných prostriedkov. VZN PSK nie je
potrebné upravovať, pretože boli upravené zmluvné podmienky. Súčasťou materiálu je aj
zmluva o poskytnutí dotácií z vlastných príjmov PSK v zmysle VZN PSK č. 18/2008
v platnom znení, kde v čl. II bode 5 je doplnené konkrétne ustanovenie, že prijímateľ, na
ktorého sa vzťahujú ustanovenia § 6 a § 7 zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov, je pri realizácii výdavkov súvisiacich s podporeným projektom povinný
postupovať v zmysle citovaného zákona. Zmluva o poskytnutí dotácie bola vyhotovená pre
mestá a obce, ktoré narábajú s verejnými prostriedkami a teda sú povinným verejným
obstarávateľom, ale pre budúce obdobie bude ešte potrebné dopracovať pre ostatné právnické
a fyzické osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom zo zákona, konkrétne ustanovenie, že
ak sa poskytne zo samosprávneho kraja pre takýto subjekt dotácia v objeme vyššom ako je 50
% rozpočtu projektu, ktorý PSK podporuje, je tento prijímateľ povinný zo zákona realizovať
verejné obstarávanie pred zabezpečením výdavku. Ani v jednom prípade sa však táto klauzula
zákona o verejnom obstarávaní neporušila. Správy o výsledku kontroly týkajúce sa PSK sú
pravidelne predkladané predsedom NKÚ SR za účelom informovania Zastupiteľstva PSK
a následne poskytnutia spätnej väzby pre predsedu NKÚ SR. Z toho je teda evidentné, že
poskytovanie dotácie nie je iba bezbrehé a naozaj nie je kontrolovateľné výlučne ÚHK PSK,
ale na takéto zdroje sa v značnej miere zameriava aj NKÚ SR. Sú to oblasti, ktoré tento
kontrolný orgán rád kontroluje, takže možno predpokladať, že v nasledujúcich obdobiach si
náhodne vyberú niektoré dotácie za účelom kontroly a koneční prijímatelia musia byť
dôslední pri plnení zmluvne ustanovených povinností.
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 n a v e d o m i e správu
Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky o výsledku kontroly použitia
verejných prostriedkov poskytnutých formou dotácie a finančného príspevku z rozpočtu
vyššieho územného celku právnickým osobám a fyzickým osobám.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Návrh VZN PSK č. ../2014,

ktorým sa ruší Obchodná
akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola, SNP 16
v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej
školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát, SNP 16, Sabinov ako súčasť
Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP
16 v Sabinove 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:

K bodu 11 – Návrh VZN PSK č. .. /2014,

ktorým sa ruší Stredná
priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1 v Humennom:
Body 10 a 11 spoločne uviedol Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK,
ktorý pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK dňa 22. 4. 2014 schválilo uznesením č. 42/2014
zmeny v sieti škôl a školských zariadení týkajúce sa Obchodnej akadémie, Kukučínova 1
v Sabinove, Strednej odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a jej súčastí školskej jedálne
a školského internátu a zároveň aj vyradenia SPŠ chemickej a potravinárskej, Komenského 1
v Humennom. Všetky tieto zmeny sa mali udiať k 31. 8. 2014. Na základe uznesenia
zastupiteľstva odbor školstva požiadal Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
o prevedenie daných zmien, ktoré ich vykonalo k 31. 8. 2014. Od 1. 9. 2014 vzniká nová
Spojená škola, SNP 16 v Sabinove s organizačnými zložkami Strednou odbornou školou,
SNP 16, Sabinov a Obchodnou akadémiou, SNP 16, Sabinov vrátane súčastí Školskej jedálne,
SNP 16, Sabinov a Školského internátu, SNP 16, Sabinov a k 31. 8. 2014 sa ruší SPŠ
chemická a potravinárska, Komenského 1, Humenné. Odbor školstva pripravil dve VZN PSK,
ktoré zverejnil dňa 30. 7. 2014 vyvesením na úradnej tabuli a na webovom sídle PSK. Termín
ukončenia pripomienkového konania bol dňa 11. 8. 2014. V stanovenej lehote neboli
k návrhom VZN PSK vznesené žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV a športu
na svojom zasadnutí dňa 12. 8. 2014 prerokovala dané materiály a odporúča Zastupiteľstvu
PSK schváliť obidva návrhy VZN PSK v predloženom znení. Predseda PSK Chudík
doplnil, že túto tému preberala aj Rada PSK na svojom zasadnutí dňa 25. 8. 2014. V podstate
sa táto vec začala riešiť v mesiacoch február – marec, kedy prebehli rokovania s radami
dotknutých škôl, kde sa rozoberal problém ich financovania. V poslednom čase sa však
niektoré veci riešia veľmi neskoro. Včera PSK musel týmto trom školám poslať finančné
prostriedky v sume 99 000 €, aby mali na výplaty. SOŠ Sabinov dostala viac ako 50 000 €,
OA Sabinov niečo menej ako 10 000 € a SPŠ chemická a potravinárska v Humennom viac
ako 30 000 €. Takúto sumu bude potrebné ešte raz riešiť a poslať, aby mali tieto školy na
výplaty aj s potrebným riešením tovarov a služieb. V každom prípade to ide na úkor iných
škôl. Riaditelia škôl prichádzajú do problémov, ale nechcú na seba zobrať zodpovednosť za
riešenie týchto vecí, pričom je jasne dané, že pri nižšom počte žiakov nemôže zostať rovnaký
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počet pedagogických a nepedagogických zamestnancov, lebo potom škola nemá na výplaty.
Napr. SPŠ chemická a potravinárska v Humennom má už exekúcie z dôvodu neplatenia
odvodov do sociálnej poisťovne a tento stav bude musieť PSK vyriešiť. Preto navrhuje, aby sa
zastupiteľstvo touto vecou zaoberalo s tým, aby rady školy dostali väčší priestor a
vyjadrovali sa k veciam hospodárenia jednotlivých škôl. Nedá sa to asi riešiť iným spôsobom,
lebo potom nastane podobná situácia ako v tomto prípade. Bude potrebné viac kontrolovať
ekonomický chod škôl ale na druhej strane nepozerať na to, ako sa rady škôl budú vyjadrovať
a kedy, lebo napr. riaditeľ školy p. Babič stále tvrdí, že SPŠ chemická a potravinárska
v Humennom je perfektná škola, ktorá by mohla fungovať samostatne a nemal ani na odvody
a v Sabinove vôbec neprijali opatrenia na zníženie dlhu. Požiadal zastupiteľstvo, aby na túto
vec reagovalo takým spôsobom a bralo do úvahy jasnú ekonomickú situáciu a financovanie
škôl. Ak chcú riaditelia zachrániť svoje školy, musia pristúpiť k ekonomickým opatreniam.
Nie je to chyba riaditeľov škôl, vedenia škôl, PSK, že jednoducho podľa demografického
vývoja je stále nižší počet žiakov a PSK sa musí tejto skutočnosti prispôsobiť.
Diskusia k bodom 10 a 11:
Poslanec Damankoš sa vyjadril najprv k VZN PSK. V podstate všetci poslanci PSK, ktorí
hlasovali za zmeny v sieti škôl a školských zariadení na zasadnutí v apríli, by mali hlasovať
za VZN PSK aj dnes, lebo ide o ukončenie procesu, ktorým vlastne tieto dve školy skončia.
Komisia školstva, mládeže, TV a športu sa k riešeniu tejto veci tiež takto postavila.
K problému, ktorý otvoril predseda PSK, povedal, že v súčasnej dobe je v SR financovanie na
žiaka, čiže riaditeľ školy s malým počtom žiakov, resp. ktorá nemá žiakov, musí prijímať
opatrenia, ktoré budú reflektovať stav žiactva. Až teraz pri uzatváraní škôl boli zistené veľké
nedoplatky a suma 100 000 € je dostatočne vysoká na to, aby sa začalo v tomto smere
uvažovať. Ak sa takýto problém stal, ide o vážne manažérske zlyhanie riadiacich pracovníkov
škôl a tak isto rád škôl, ktoré tvoria aj poslanci PSK. Spolu s predsedom PSK pripravil návrh
uznesenia, ktoré prednesie v bode rôzne. Požiadal Zastupiteľstvo PSK, aby pozitívne
hlasovalo za tento návrh, ktorý bude žiadať predsedu PSK, aby nejakým spôsobom donútil
riaditeľov škôl informovať rady škôl o ekonomických stránkach fungovania a odporúčať
poslancom PSK v radách škôl, aby sa na tieto veci pýtali a kládli aj nepríjemné otázky,
pretože sa potom ťažko vysvetľuje jednak verejnosti aj iným školám, že im PSK zobral
100 000 € a dal školám, ktoré už v podstate skončili a ako niekto vôbec mohol vytvoriť taký
dlh a neplnil si svoje zákonné povinnosti. Rady škôl sú dostatočne silným kontrolným
orgánom na to, aby dokázali takéto veci ustriehnuť, i keď sú známe zvláštne hlasovania rád
škôl, ktoré podporia hocikoho, ale tu ide už o ľudské zlyhanie. Poslanec Krajňák je členom
troch rád škôl a môže potvrdiť, že informácie o ekonomike školy sú skôr na formálnej úrovni
a niekedy v programe zasadnutia tieto veci nie sú zaradené. Na každom zasadnutí by mala byť
rada školy priebežne písomne informovaná o ekonomických stránkach fungovania školy
a spätná väzba môže byť vo vzťahu k úradu. Potom nedôjde k situáciám v školách, o ktorých
sa hovorí v tejto diskusii. Poslanec Kahanec doplnil, že informácie o školách dochádzajú
priebežne na Úrad PSK, ktorý by mal vedieť o týchto problémoch, aby nebol postavený pred
hotovú vec a mohol operatívne urobiť zásah v situácii zlého vývoja školy. Poslanec Šmilňák
upozornil na dôležitý fakt, že všetky základné a stredné školy majú dodnes v každom ročníku
zhruba 100 000 stoličiek. Demografický pokles je taký, že momentálne sa rodí okolo 54 000 55 000 detí ročne a toľko je zhruba v každom ročníku od prvého základnej školy až po
strednú školu. Nedošlo k žiadnej zásadnej racionalizácii a školy PSK sú naplnené na 55 %,
niektoré ešte na menej, niektoré lepšie na 60 % - 70 % s výnimkou gymnázií. Nielen rady
školy ale aj PSK z pozície zriaďovateľa stredných škôl v kraji bude musieť v budúcnosti ešte
trocha viac racionalizovať hlavne v tých mestách, kde existujú odborné školy s rovnakými
učebnými alebo študijnými odbormi. Ak sa bude PSK snažiť udržať súčasnú sieť stredných
škôl, tak budú financované na 60 %, aj naplnenosť študentov bude na 60 % a nedokáže
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zabezpečiť rozvoj školy. Jeho odhad je taký, že v budúcnosti možno až jedna štvrtina škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bude musieť zaniknúť, aby dokázal zabezpečiť jednak
kvalitu a tiež pokryť aj nároky krajiny. Poslankyňa Madzinová sa prikláňa k názoru
poslanca Kahanca, že kompetencia strážiť, regulovať a kontrolovať školy je v prvom rade na
Úrade PSK, pretože ak sa zoberie do úvahy zloženie rád škôl a ich odbornosť, nie je možné,
aby zastupovali ekonomický kontrolný úsek, lebo riaditeľ školy predloží správu v takej
podobe a forme, že nie je šanca jednotlivých členov rady školy zistiť, že škola má nejaký
ekonomický problém. Apelovala na to, aby si povinnosť kontroly prevzal úrad. Predseda
PSK Chudík reagoval tým, že už v starom Ríme bolo jasné, že kto má právo, má aj
zodpovednosť a kto má zodpovednosť, má aj právo. Nemôže fungovať systém, že ten kto má
právo, nemá zodpovednosť a ten kto právo nemá, tak zodpovednosť má. Ide o danú situáciu v
tom, že rada školy je práve tým orgánom, ktorý rozhoduje o riaditeľovi školy, môže ho
kedykoľvek odvolať, preto by ho mal v prvom rade kontrolovať. Nemal by to byť Úrad PSK,
lebo každá škola je samostatným právnym subjektom. Uviedol príklad Obchodnej akadémie
v Bardejove. Ak by bolo v kompetencii predsedu PSK odvolanie jej riaditeľa, hneď ho
odvolá. Keďže zákon je iný, musí sa tejto situácii prispôsobiť. Osobne tvrdí, že keď má rada
školy právo vybrať riaditeľa a predseda PSK tento výber musí akceptovať ako zriaďovateľ a
zároveň to musia akceptovať aj primátori miest a starostovia obcí, tak v prvom rade musí mať
rada školy povinnosť kontrolovať riaditeľa školy a chod školy, ale samozrejme aj
zriaďovateľ. Chýba mu aktívna činnosť rád škôl, ktoré by v prvom rade mali tieto veci riešiť.
Potom sa stáva, že rady škôl nie sú informované o ekonomike škôl. Niektoré rady školy robia
svoju prácu zodpovedne, iné nie. Nedá sa to riešiť spôsobom, že niekto má právo vybrať, ale
zodpovednosť a kontrolu má mať Úrad PSK. Takto to nemôže fungovať. Poslankyňa
Madzinová povedala, že poslanci PSK nie sú autormi legislatívy, konkrétne zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. Súhlasí s predsedom PSK v tom, že keď má rada školy práva, má mať aj
povinnosti, ale zákon je stanovený spôsobom, že rada školy navrhuje a predseda resp.
zriaďovateľ nemá inú možnosť ako menovať riaditeľa navrhnutého radou školy. To je vec,
ktorú zastupiteľstvo nemôže zmeniť. Rada školy je len verejným kontrolným orgánom a nemá
vôbec žiaden prístup a šancu nazrieť do ekonomických dokumentov. Predseda PSK Chudík
poznamenal, že je to strašný omyl a tvrdí, že rada školy má právo kontrolovať všetky veci
v rámci školy. Každý člen rady školy má právo vyžiadať si všetky podklady a materiály
týkajúce sa školy, či už z ekonomiky alebo odborných vecí. Nie je pravdou to, čo povedala
poslankyňa Madzinová. Ani on osobne neriešil a nepripravoval tento zákon, ale jednoducho
musí rešpektovať legislatívny stav. Poslanec Kahanec si myslí, že je to len o ochote
a vzájomnom pochopení. Určite iné možnosti kontrolovania škôl má Úrad PSK a príslušný
odbor, než nejaké zoskupenie rady školy vytvorené na určité obdobie z pedagogických
a nepedagogických členov a rodičov. Súhlasí s tým, že keď má rada školy právo, musí mať aj
zodpovednosť, ale napr. môže dostať od úradu oznam, ako by mala konať. Nemalo by byť
problémom, aby úrad poskytol informácie rade školy a ostatné je na rozhodnutí rady školy
a jej zodpovednosti. Predseda PSK Chudík vysvetlil ako to funguje v praxi na príklade
Gymnázia v Levoči, kde bolo zistené, že nie je funkčné a má veľký finančný problém.
Rozoberal to na porade riaditeľov škôl, viackrát samostatne s riaditeľom a ekonómkou školy,
ale jednoducho náprava neprišla žiadna. Ako predseda PSK nemal možnosť s tým riaditeľom
nič urobiť. Zúčastnil sa zasadnutia rady školy, kde navrhol odvolanie riaditeľa školy s tým, že
opísal finančnú situáciu školy, o ktorej členovia nič nevedeli. Nakoniec rada školy
akceptovala a prijala jeho názor. Existuje ale viacero škôl, kde rady školy jednoducho
neakceptovali návrh na odvolanie riaditeľa a predseda PSK ho nemôže odvolať. Je potrebné
pochopiť, že rada školy má toho času v podstate väčší legislatívny význam ako samotný
zriaďovateľ. Poslanec Bujda uviedol, že v diskusii odzneli dva odlišné názory, ktoré však idú
jedným smerom, lebo zastupiteľstvo má záujem získať vedomosti o fungovaní hospodárenia
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jednotlivých stredných škôl. Ak má riaditeľ školy povinnosť vyplývajúcu zo zákona a to
predložiť rade školy koncepciu rozvoja školy, ktorá simuluje pri výbere riaditeľa školy
výberovú komisiu, tak poslanci PSK ako zástupcovia VÚC v radách škôl by mali žiadať
riaditeľov škôl, aby v nejakom časovom období pripravili odpočet z tejto svojej koncepcie.
Tak by sa ukázalo, či počty žiakov a rozvoj hospodárenia školy uvedený v koncepcii ide
daným smerom. Zastupiteľstvo PSK by potom cez príslušné komisie dokázalo regulovať
hlavne ekonomický vývoj jednotlivých škôl. Podporí návrh uznesenia poslanca Damankoša,
aby poslanci PSK iniciovali rady školy viac sa zaoberať hospodárením školy, ale možno aj
samotný úrad by mal venovať viac pozornosti tejto problematike. Poslanec Damankoš si
osobne nemyslí, že je spomínaný zákon principiálne zle napísaný. Za tým je predstava, že
okolo školy sa vytvára spoločenstvo ľudí, ktorým záleží na fungovaní školy. Ale jedna vec je
slovenská realita s praxou a druhá vec je zámer. Rada školy je zložená zo zástupcov
zriaďovateľa, teda sú v nej štyria poslanci, ktorí sú vo vzťahu k riaditeľovi v podstate
najslobodnejší ľudia. Je opozičným poslancom, ale osobne nemal problém z odboru školstva
získať všetky možné informácie. Stačila mu jedna tabuľka s percentom obsadenosti škôl,
ktorú si vyžiadal a nič viac nepotrebuje. Všetky školy pod 60 % majú tendenciu byť
v problémoch a je jedno v ktorých okresoch sa nachádzajú. Poslanci by sa mali začať o tieto
veci zaujímať. Ak riaditeľ neodvádza odvody a nejakým spôsobom funguje s tým, že mal 800
žiakov a teraz má 700 s tým istým pedagogickým kolektívom, tak niekto berie plat za to, že
neučí alebo ide o fiktívnych zamestnancov, lebo úväzky sú striktne dané nariadením vlády.
Následne navrhol zastupiteľstvu prijať uznesenie v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo PSK A/
žiada predsedu PSK vydať príkazný list riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
o povinnosti informovať členov príslušnej rady školy o: a) stave plnenia Koncepcie rozvoja
školy – 1x ročne, b) stave hospodárenia školy – kvartálne, c) výške ročných príjmov
z prenájmu nehnuteľností v správe školy – 1x ročne, d) neuhradených záväzkoch školy – 2x
ročne, výpis podľa mesiacov, e) rozsahu využívania projektovaných priestorov spravovanej
budovy (v %) – 1x ročne, f) stave pohľadávok – 2x ročne podľa mesiacov; B/ odporúča
poslancom Zastupiteľstva PSK, členom rád škôl, žiadať od riaditeľov škôl informácie o: a)
stave plnenia Koncepcie rozvoja školy – 1x ročne, b) stave hospodárenia školy – 4x ročne, c)
výške ročných príjmov z prenájmu nehnuteľností v správe školy – 1x ročne, d) neuhradených
záväzkoch školy – 2x ročne podľa mesiacov. To znamená, že predseda PSK by mal príkazným
listom zaviazať riaditeľov škôl tieto informácie poskytovať a aby poslanci PSK, členovia rád
škôl, mali nejakú legitimitu a ochotu tieto informácie požadovať. Keď príde na zasadnutie
rady školy a pýta si koncepciu rozvoja školy na nasledujúcich päť rokov a riaditeľ mu ju
nevie poskytnúť, je problém a nič viac ho nezaujíma. Podľa slov poslanca Vokála je
spoločným záujmom Zastupiteľstva PSK aj Úradu PSK tento problém riešiť. Poslanec má
podľa zákona (§ 14 ods. 1 c) právo požadovať potrebné informácie od všetkých riaditeľov
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, teda ide o základné právo poslanca. Druhou
vecou je existencia zákona o slobodnom prístupe k informáciám, kde sa ktokoľvek môže
pýtať a nemusí zdôvodňovať prečo. Plne súhlasí s tým, že v konečnom dôsledku úrad môže
vydávať príkazné listy, takže má možnosti riadiť. Otvorene treba povedať, že poslanci PSK
majú určitý vplyv v radách škôl, teda by sa mali koordinovane na tieto veci zamerať
a v spoločnom záujme s úradom by ich mali dať do poriadku. Poslanec Baran nadviazal na
slová predrečníka v tom, že ide o povinnosť poslancov zaujímať sa o stav školy nielen po
stránke výučby a iných aktivít, ale aj po stránke hospodárenia. K slovám poslanca Damankoša
dodal, že možno by bolo vhodné, aby odbor školstva alebo financií vydal metodický pokyn
k vypracovaniu nejakých tabuliek hospodárenia školy. Napr. v bode 7 bola predložená správa
o plnení rozpočtu PSK k 30. 6. 2014 s prílohou č. 6, kde v tabuľke pod funkčnou klasifikáciou
vzdelávanie je vyúčtovaných v kapitole 610 na mzdách 10 509 251 € a na odvodoch
3 780 894 €, čo je zhruba 35 %. Keď vidí to číslo, už vie, ako daná škola hospodári a či
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odvádza odvody v danej výške. Ak by riaditeľ školy predložil tabuľku s podobnou štruktúrou
a energiami v porovnaní s návrhom svojho rozpočtu, dá sa to bez problémov skontrolovať raz
za štvrťrok. Všetci poslanci PSK by spoločne mali tento stav zlepšiť a nájsť vhodné opatrenie
s popisom ukazovateľov, ktoré bude potrebné vyžadovať od riaditeľov škôl. Poslanec
Havrilla je v Zastupiteľstve PSK už štvrté volebné obdobie a tento problém sa riešil
každoročne. Je potrebné pomenovať veci správnym výrazom. Poslanci PSK sa snažili
redukovať a tlmiť niektoré odbory, školy, počty tried vzhľadom na demografickú krivku, ale
na úkor zriaďovateľa vznikalo množstvo súkromných a neštátnych zariadení fungujúcich
dodnes. Tu kdesi sa stala základná chyba vedúca k ekonomickým problémom na školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Keď sa začne hovoriť o akejsi redukcii, nastávajú
problémy zo strany učiteľov a rodičov, čo je pochopiteľné, lebo každý sa bráni zlikvidovaniu
svojho živobytia. Ak poslanci PSK majú zodpovednosť za chod školstva na území PSK, tak
musia prijať aj určité nepopulárne opatrenia s určitou logikou a so zachovaním ekonomiky
tých škôl, ktoré sú potrebné a vychovávajú žiakov do budúcnosti. V diskusii odznelo
množstvo konkrétnych podnetných návrhov a problém je v zásade ten, že v PSK pribudlo
oveľa viac škôl ako bolo pri vzniku VÚC. Počet škôl na území kraja je podstatne vyšší ako
pred dvanástimi rokmi, lebo existujú aj školy iných zriaďovateľov. Navrhol ukončiť diskusiu,
lebo tento problém je z úrovne PSK riešený správne a je vhodné prijať návrh uznesenia
predložený v materiáloch. Predseda PSK Chudík dodal, že Úrad PSK sa zaoberá
hospodárením jednotlivých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK od 1. 7. 2002. Ak by to
nerobil spôsobom, akým to robí, ekonomický stav škôl by bol oveľa horší. Rady škôl by sa
mali zapojiť do tohto procesu, aby nevznikli situácie, že keď príde informovať radu školy
o zlom hospodárení, členovia naňho pozerajú a nevedia, čo sa vlastne deje. Nakoniec
rozhodnú, že je potrebné dať ešte šancu riaditeľovi školy a on ako predseda PSK
a zriaďovateľ má podľa zákona obmedzené možnosti. Dúfa, že v diskusii bolo všetko
vysvetlené a takéto situácie nenastanú.
Návrh na uznesenie k bodu 10:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) a § 11 ods. (2)
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. (1) písm. a)
a ods. (2) písm. c) a d) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a
školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s c h
v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 40/2014,
ktorým sa ruší Obchodná akadémia, Kukučínova 1 v Sabinove, Stredná odborná škola,
SNP 16 v Sabinove, Školská jedáleň, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej odbornej
školy, SNP 16 v Sabinove, Školský internát, SNP 16, Sabinov ako súčasť Strednej
odbornej školy, SNP 16 v Sabinove a zriaďuje Spojená škola, SNP 16 v Sabinove
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.
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
Návrh na uznesenie k bodu 11:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (2) a § 11 ods. (2)
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9 ods. (1)
písm. a) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
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samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 41/2014, ktorým sa
ruší Stredná priemyselná škola chemická a potravinárska, Komenského 1
v Humennom.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
Návrh na uznesenie predložený poslancom Damankošom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ ž i a d a
predsedu PSK vydať príkazný list riaditeľom škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
o povinnosti informovať členov príslušnej rady školy o:
a) stave plnenia Koncepcie rozvoja školy – 1x ročne
b) stave hospodárenia školy – 4x ročne
c) výške ročných príjmov z prenájmu nehnuteľností v správe školy – 1x ročne
d) neuhradených záväzkoch školy – 2x ročne podľa mesiacov
e) rozsahu využívania projektovaných priestorov spravovanej budovy (v %) –
- 1x ročne
f) stave pohľadávok – 2x ročne podľa mesiacov
B/ o d p o r ú č a
poslancom Zastupiteľstva PSK, členom rád škôl, žiadať od riaditeľov škôl informácie o:
a) stave plnenia Koncepcie rozvoja školy – 1x ročne
b) stave hospodárenia školy – 4x ročne
c) výške ročných príjmov z prenájmu nehnuteľností v správe školy – 1x ročne
d) neuhradených záväzkoch školy – 2x ročne podľa mesiacov
e) rozsahu využívania projektovaných priestorov spravovanej budovy (v %) –
- 1x ročne
f) stave pohľadávok – 2x ročne podľa mesiacov.
Hlasovanie:
za: 41
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 4

K bodu 12 – Dohoda o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou
Vojvodina a PSK:

Podľa slov Mgr. Janoškovej Hnátovej, vedúcej odboru
cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Úradu PSK, v zmysle zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve VÚC môže samosprávny kraj spolupracovať s úradmi iných
štátov len na základe dohody o spolupráci, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti
definované v tomto zákone. PSK má k dnešnému dňu podpísaných 8 takýchto dohôd, v rámci
ktorých sa realizuje medzinárodná spolupráca. Predseda vlády Autonómnej oblasti
Vojvodiny, podpredseda Zhromaždenia Autonómnej oblasti Vojvodiny a predseda PSK sa
v apríli tohto roku zhodli na potrebe vzájomnej spolupráce, nakoľko PSK a Vojvodina majú
veľa spoločného a spája ich kultúra, história, jazyk, zvyky a tradície národnostných menšín.
Vrcholoví predstavitelia obidvoch regiónov sa dohodli na príprave dohody o spolupráci so
zameraním sa na spoluprácu v kultúrnej, jazykovej a vzdelávacej oblasti, avšak vidia tu aj
potenciál v oblasti sociálnej a hospodárskej. Predmetný materiál obsahuje návrh dohody
o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodiny, Srbská republika a PSK, Slovenská
republika. Materiál prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu,
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ktorá v zmysle prijatého uznesenia č. 4/2014 odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť
predložený materiál a poveriť predsedu PSK k podpisu dohody o spolupráci.
Diskusia:
Poslanec Krajňák víta túto iniciatívu, je to nejaký deklaratívny štýl a forma tejto dohody.
V budúcnosti by PSK mohol ísť cestou pravidelných návštev a vystúpení napr. PUĽS-u alebo
Divadla A. Duchnoviča v Prešove v Autonómnej oblasti Vojvodiny. Rovnako občianske
združenia ako je Rusínska obroda na Slovensku pravidelne spolupracujú s Rusínmi z obce
Ruský Kerestúr, dokonca súčasný predseda Svetového kongresu Rusínov je z Vojvodiny.
Teda je tam niekoľko oblastí možnej a pravidelnej spolupráce. Verí, že budú uzavreté
konkrétne dohody aj s finančným krytím, aby umelecké telesá mohli vycestovať
a reprezentovať PSK. Poslanec Bujda vysoko oceňuje iniciatívu vedenia PSK k schváleniu
tejto dohody. Aj neformálna spolupráca bez takejto dohody funguje, sleduje ju už 15 rokov.
V okrese Bardejov majú podpísané dohody o spolupráci mesto Bardejov a tri dediny. Sám sa
včera vrátil z Vojvodiny, kde rozprával s niektorými poslancami ich parlamentu, ktorí sa tešia
na túto spoluprácu. Vyzval poslancov PSK o podporu tejto dohody, aby legalizovali to, čo
v oblasti kultúry aj športu už niekoľko rokov funguje.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 5 a § 11 ods. 2 písm. i)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Dohodu o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodiny
a Prešovským samosprávnym krajom
B/ s c h v a ľ u j e
Dohodu o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodiny
a Prešovským samosprávnym krajom
C/ s p l n o m o c ň u j e
predsedu Prešovského samosprávneho kraja podpísať Dohodu o spolupráci
medzi Autonómnou oblasťou Vojvodiny a Prešovským samosprávnym krajom.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13 – Správa o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II.
polrok 2013 a I. polrok 2014:

Mgr. Tarasovová, vedúca Zastúpenia PSK
v Bruseli, dala do pozornosti schválený sedemročný finančný rámec, v ktorom bolo konečne
možné naformovať politiku súdržnosti, vďaka ktorej má SR operačné programy, ktoré sa
momentálne finalizujú. Zároveň boli spustené nové programy EÚ, ktoré bude môcť SR
využívať s novými podmienkami. Sú niečím, čo sa už využívalo, preto subjekty, ktoré majú
záujem, by sa mali na ne pozrieť lepšie ako doposiaľ. Poukázala na prípravu žiadosti
o technickú pomoc ELENA, ktorá je sprostredkovaná cez EIB. Ide o náročný proces a do
konca roka by malo dôjsť k jeho schváleniu. Potom bude mať PSK možnosť investovať do
sektora s veľmi vysokým rozvojovým potenciálom. Podarilo sa spustiť projekt financovaný
cez program Mládež v akcii. Prebehla prvá fáza s vybraním prvej dobrovoľníčky cez
európsku dobrovoľnícku službu, ktorá bude v Bruseli pôsobiť tri mesiace. V priebehu
septembra zastúpenie zverejní novú výzvu, v rámci ktorej sa mladí ľudia budú môcť zúčastniť
dvojtýždňového pobytu v Bruseli. Všetky tieto informácie sú sprostredkované cez webstránku
projektu. V závere pripomenula slávnostné podujatie, ktorým si SR pripomenula 10 rokov
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svojho členstva v EÚ. Medzi hlavných organizátorov patril aj PSK, ktorý veľmi významne
prispel k úspešnému priebehu tohto podujatia v Bruseli.
Diskusia:
Poslanca Krajňáka zaujala záverečná časť materiálu s názvom Aktivity Zastúpenia PSK
v Bruseli v II. polroku 2013. Aj aktivita v predchádzajúcom bode rokovania Dohoda
o spolupráci medzi Autonómnou oblasťou Vojvodiny a PSK sa zrodila práve v Bruseli, resp.
je v zozname aktivít. V novembri 2013 sa uskutočnilo stretnutie k iniciatíve Karpatská
stratégia a následne v decembri 2013 konferencia ku Karpatskej stratégii. Poslanec EÚ
Mikolášek (KDH) sa dosť intenzívne o túto tému zaujímal. Karpatská stratégia má byť istým
programom EÚ pre rozvoj východných častí EÚ a konkrétne aj PSK. V tejto súvislosti sa
spomínalo obrovské množstvo prostriedkov, ktoré by mohli byť vyčlenené práve pre PSK. Pri
prezentovaní slovenskou televíziou sa hovorilo, že konkrétne región Tatry by mohol
v budúcnosti z týchto prostriedkov veľmi aktívne profitovať. Spomínal sa cestný okruh,
cestný tunel, rozvoj štruktúry v rámci Vysokých Tatier. Zastupiteľstvo PSK by malo dostať
priamo na rokovanie takéto vážne informácie ako je aj Karpatská stratégia, ktorú považuje za
veľmi zaujímavú, potrebnú a osožnú vec pre región a je podmienená generovaním
pracovných príležitostí. Požiadal o stručnú informáciu k tejto téme s tým, že by nebolo zlé
predložiť informáciu aj príslušným komisiám. V júni 2014 sa konal seminár s názvom
Rómska integrácia. Rovnako by očakával, aby výstupy dostala komisia kultúry
a národnostných menšín resp. komisia sociálna. Chcel vedieť, akým spôsobom sa doteraz
prenášali dôležité informácie do komisií. Zastúpenie PSK v Bruseli by malo nájsť nejaký
vhodný model prenosu informácií priamo Zastupiteľstvu PSK. Mgr. Tarasovová odpovedala,
že Zastúpenie PSK v Bruseli od začiatku sleduje oblasť Karpatskej stratégie, vlastne od času
kedy nebola vytvorená ešte ani Dunajská stratégia. Už vtedy padali návrhy na vytvorenie
a zakomponovanie Karpát. Nebolo však pochopenie na strane členských štátov. Vždy sa to
vrátilo naspäť s tým, že na európskej úrovni je vytvorená Dunajská stratégia a PSK sa má v
nej nájsť. Táto téma bola nesprávne prijatá a pochopená aj na národnej úrovni, ktorá vyčlenila
všetky kraje, ktoré majú Dunaj a stali sa súčasťou tejto stratégie. Všetky ostatné kraje, ktoré
nemajú Dunaj, jednoducho vypadli. Odvtedy sa viedli rokovania a k náprave došlo až teraz.
V novom programe pre Dunaj sa Karpaty začínajú nachádzať, aj keď v ňom nie sú písomne
uvedené. Je to úsilie mnohých inštitúcií, subjektov, asociácií, ktoré sa na európskej úrovni
pohybujú a zároveň aj cez europoslancov sa podarilo niekoľko aktivít zorganizovať.
Z členských štátov, ktorých sa to týka, neprišlo však jasné vyjadrenie, že chcú túto stratégiu
na európskej úrovni. Vždy sú to samosprávy buď lokálne alebo regionálne ako PSK. Čo sa
týka SR, PSK je pilotný región, ktorý presadzuje tento záujem a hľadá partnerov na národnej
úrovni, aby si aspoň jeden členský štát zobral túto vec za svoju a mohol v rámci EÚ
vystupovať s tým, že takýto záujem tu naozaj je. Napr. takýmto spôsobom vznikla Alpská
stratégia. Odhliadnuc od toho, zastúpenie dospelo s komisiou k dohode, že Dunajská stratégia
bude momentálne slúžiť ako nejaký priestor pre PSK, aby dostal Karpaty do operačného
programu pre Dunaj, ktorý sa v súčasnej dobe schvaľuje. Rokovania prebiehajú aj na národnej
úrovni. Odbory cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce a regionálneho rozvoja priebežne
komunikujú so Zastúpením PSK v Bruseli a dávajú si informácie, kedy dôjde čas na túto
aktivitu. Keď sa nachádza v Bruseli, je to jej parketa. Vo vzťahu k Rómskej integrácii
povedala, že tento seminár organizoval francúzsky región. Plánovala zaslať túto informáciu,
ale keďže Zastúpenie PSK v Bruseli malo v tom čase veľa prioritných vecí, nestihla spracovať
túto tému. Poslankyňa Turčanová uviedla, že v priorite 1 sa nachádza TENT-T a Eurovelo,
kde sa hovorí o nízkom pokrytí regiónu európskou dopravnou sieťou s uvedením trasy č. 11
(Východná Európa). Požiadala o bližšie informácie k tejto téme. Podľa slov Mgr.
Tarasovovej sú na odpoveď aj kompetentnejší ľudia ako ona. Do tohto procesu bola
zakomponovaná, keďže legislatívu v rámci EÚ formovala a federácii cyklotrás sa podarilo
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dostať do európskeho nariadenia po prvýkrát cyklotrasy v rámci Eurovelo. Na takúto aktivitu
bola upozornená zo strany Krajskej organizácie cestovného ruchu. Momentálne sa vyvíjajú
aktivity, aby PSK prispel k vytvoreniu Eurovelo na svojom území, kde sa nachádzajú úseky,
ktoré ešte nie sú ani v prvotnej fáze štádia uskutočnenia.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o činnosti Zastúpenia PSK v Bruseli za II. polrok 2013 a I. polrok 2014.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 14 – Informatívna správa o činnosti odboru SO/RO pre
ROP za rok 2013: Ing. Pavlovičová, vedúca odboru SO/RO pre ROP Úradu PSK,
uviedla, že predložená správa je podrobne členená v šiestich základných bodoch, ktorých
štruktúra je nasledovná: 1) Ľudské zdroje, 2) Riadiace dokumenty SO/RO pre ROP, 3)
Financovanie SO/RO pre ROP, 4) Odpočet činnosti SO/RO pre ROP podľa oddelení, 5)
Informovanie a publicita na úrovni SO/RO pre ROP, 6) Záver.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a ve d om ie
informatívnu správu o činnosti odboru SO/RO pre ROP za rok 2013.
Hlasovanie:
za: 37
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 15 – Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier:

Podľa slov Ing. Barnáša,
vedúceho odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, tento materiál nadväzuje na doterajšie
aktivity Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier. Je to prvá informatívna
správa o činnosti centra v tomto volebnom období, preto má sumárny charakter za
predchádzajúce štyri roky. V úvode poskytuje základný prehľad o vývoji centra od jeho
založenia, krátku históriu vzniku tejto organizácie, jej priority a rámec pôsobenia. V ďalšej
časti sa nachádza podrobnejší prehľad aktivít od predloženia poslednej správy na rokovanie
Zastupiteľstva PSK za obdobie od leta 2013 do jari 2014. Záver správy sa zaoberá ďalším
smerovaním centra ako inštitúcie prispievajúcej k rozvoju cestovného ruchu s väzbou na
regionálny rozvoj a prípravu na nové programové obdobie EÚ na roky 2014 – 2020 prioritne
v Tatranskom regióne, teda v okresoch Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa a Levoča. Materiál
prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Diskusia:
Poslanec Vokál dodal, že o tejto správe rokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu s 15-minútovou veľmi odbornou debatou. Poslancom z regiónu Tatier a okolia položil
otázku, že keď už vznikli oblastné organizácie cestovného ruchu a funguje KOCR, či ďalšie
existujúce organizácie majú dnes ešte svoje opodstatnenie. Poslanec Sýkora vyslovil
podporu predloženému materiálu za komisiu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Nové
orgány, ktoré budú dnes konštituované, navrhnú aj ďalšie smerovanie organizácie.
V súčasnosti je ešte potrebné fungovanie tejto organizácie, takže na orgánoch zostáva schváliť
ďalšie smerovanie, o ktorom bude informovaná komisia a následne zastupiteľstvo.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých
Tatier.
Hlasovanie:
za: 36
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 16 – Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade
Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier:

Poslanec
Sýkora, predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, predkladá tento
návrh vzhľadom na ukončenie prvého funkčného obdobia orgánov Centra rozvoja turizmu
PSK pre oblasť Vysokých Tatier s tým, že v zmysle stanov je potrebné navrhnúť troch nových
zástupcov za PSK do správnej rady a jedného zástupcu za PSK do dozornej rady. Komisia
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu navrhuje vymenovane nových zástupcov PSK, a to
Michala Sýkoru za bývalého poslanca PSK Čurillu, Ing. Petra Chudého za Mgr. Luptáka
a Ing. Františka Barnáša za Mgr. Janoška. Za člena dozornej rady navrhuje Mgr. Petra
Luptáka.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e
1) odvolanie zástupcov PSK - členov Správnej rady Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť
Vysokých Tatier: Mgr. Petra Luptáka,
Miroslava Čurillu,
Mgr. Martina Janoška
2) odvolanie zástupcu PSK - MUDr. Pavla Slovíka, člena Dozornej rady Centra rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
3) vymenovanie zástupcov PSK: Michala Sýkoru,
Ing. Petra Chudého,
Ing. Františka Barnáša
za členov Správnej rady Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
4) vymenovanie zástupcu PSK - Mgr. Petra Luptáka za člena Dozornej rady Centra rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
Hlasovanie:
za: 39
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 2

K bodu 17 – Návrh na zmeny v Správnej rade a Dozornej rade
Inovačného partnerského centra:

Poslanec Sýkora, predseda komisie
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, pripomenul, že podľa stanov záujmového
združenia je funkčné obdobie všetkých orgánov štvorročné. Keďže boli zvolené v roku 2010,
tohto roku je potrebné ich opäť zvoliť. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
navrhuje za členov správnej rady Ing. Františka Barnáša za Mgr. Žiaka, PaedDr. Miroslava
Benka a Ing. Petra Sokola. Za členov dozornej rady navrhuje Ing. Petra Molčana a Ing.
Vladimíra Jánošíka za bývalého poslanca PSK Ing. Bzdila.
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e
1) odvolanie zástupcov PSK - členov Správnej rady Inovačného partnerského centra:
PaedDr. Miroslava Benka,
Ing. Petra Sokola,
Mgr. Rudolfa Žiaka
2) odvolanie zástupcov PSK - členov Dozornej rady Inovačného partnerského centra:
Ing. Milana Bzdila,
Ing. Petra Molčana
3) vymenovanie zástupcov PSK:
Ing. Františka Barnáša,
PaedDr. Miroslava Benka,
Ing. Petra Sokola
za členov Správnej rady Inovačného partnerského centra
4) vymenovanie zástupcov PSK:
Ing. Petra Molčana,
Ing. Vladimíra Jánošíka
za členov Dozornej rady Inovačného partnerského centra.
Hlasovanie:
za: 39
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 2

K bodu 18 – Návrh zmeny zástupcu PSK v predstavenstve
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s.: Predseda PSK Chudík
predkladá tento návrh v zmysle stanov spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., v súlade so
Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK s tým, že určuje spôsob hlasovania
člena valného zhromaždenia a člena predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s.,
nasledovne: súhlasí s odvolaním MUDr. Petra Chudíka a súhlasí s menovaním za člena
predstavenstva podpredsedu PSK MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení u r č u j e
spôsob hlasovania člena valného zhromaždenia a člena predstavenstva Prešovského
zdravotníctva, a. s., nasledovne:
a) súhlasí s odvolaním člena predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s.,
MUDr. Petra Chudíka
b) súhlasí s menovaním za člena predstavenstva Prešovského zdravotníctva, a. s.,
MUDr. Radoslava Čuhu, MBA, MPH.
Hlasovanie:
za: 41
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržal sa: 1

K bodu 19A - Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom navrhovanej
obchodnej verejnej súťaže je prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku - stavby
s pozemkom v správe Hotelovej akadémie Prešov v katastrálnom území Prešov. Materiál
prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku s kladným
stanoviskom.
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.
B.1

schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku v správe Hotelovej akadémie Prešov, zapísaného na LV č.
12718, k. ú. Prešov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné č. 208, zastavané plochy a nádvoria o výmere 941 m2
stavby:
Domov mládeže, súp. číslo 3151, na parc. registra C KN parcelné č. 208
drobnej stavby: prístrešok pre komunálny odpad a plot na parc. registra C KN parcelné č. 208
vonkajších úprav: prípojka vody, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, kanalizačná revízna
šachta, plocha dvora z bet. poteru 250 mm, plocha dvora z bet. poteru 150 mm,
plocha dvora z bet. dlažby, plocha dvora z asfalt. betónu
ťarchy:
bez zápisu
Mimoriadne riziká: Potreba zriadenia vecného bremena práva vstupu peši či dopravnými
prostriedkami a možnosti uloženia inžinierskych sietí k parc. registra C KN parc. č. 206/1
iného vlastníka, evidovanej na výpise z listu vlastníctva č. 3372, k. ú. Prešov. Stavba „Domov
mládeže“, súp. číslo 3151, na parc. registra C KN parcelné č. 208, využíva externý zdroj tepla.
Mimoriadne riziká: V suteréne stavby Domov mládeže, súp. číslo 3151, na parc. registra C
KN parcelné č. 208 sa nachádza zariadenie civilnej ochrany – plynotesný úkryt, evidovaný
pod číslom 701049 v databáze Okresného úradu Prešov. V súlade s § 4 ods. 2 zákona NR SR
č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov je vlastník
povinný zachovať pôvodné účelové určenie uvedeného zariadenia civilnej ochrany.
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. 7/2014 zo dňa
25.04.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Mikulášom Ilkovičom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
predstavuje 302.289,89 € (stavby 114.391,01€, pozemok 187.898,88€ pri cene za pozemok
199,68 €/m2).

B.2

podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. 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
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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 Domov mládeže - HA Prešov –
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 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
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majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180
0000 0070 0051 9242), 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)

d)
e)
f)

g)

h)
i)

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.
Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
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.
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.
V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
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 – MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ HA Prešov,
tel.: 051/77 327 01.
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 42
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 19B - Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá materiál, ktorého
predmetom je prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku – pozemkov
v katastrálnom území Orkucany. Uvedený materiál prerokovala komisia správy majetku
s kladným stanoviskom.
Diskusia:
Poslanec Vokál chcel vedieť, či v tomto prípade ide o poľnohospodársku pôdu, ktorá
momentálne nie je vôbec určená územným plánom na výstavbu. Blízko sa nachádza
štrkovisko. Osobne nemá problém s podporou tohto materiálu, ale chce vedieť dôvod, napr. či
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o odkúpenie požiadali susední vlastníci pozemkov. Ing. Matejčík odpovedal, že na základe
žiadosti o odkúpenie majetku bude vyhlásená obchodná verejná súťaž, aby veci prebehli
transparentne, keďže ide o širší okruh záujemcov. Predseda PSK Chudík dodal, že ide
o majiteľov aj záhradkárov. Záhradkári tvrdia, že by tento nehnuteľný majetok nemal PSK
predávať. On tvrdí, že si ho môžu kúpiť a tak isto ho obhospodarovať. PSK tento pozemok
vážne nepotrebuje. Poslanec Damankoš sa zaujímal o žiadateľa, keďže materiál neobsahuje
túto informáciu, Ing. Matejčík zistí podrobnejšie informácie a môže poslancov PSK
informovať po zasadnutí zastupiteľstva.
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.
B.1

schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:
pozemku registra E KN:
parc. č. 1320 – orná pôda o výmere 11693 m2
parc. č. 1321/1 – trvalé trávne porasty o výmere 1345 m2
parc. č. 1325/2 – trvalé trávne porasty o výmere 1690 m2
ťarchy: bez zápisu,
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.10/2014 zo dňa
19.06.2014 vyhotoveným znalcom Ing. Jánom Špesom, CSc., Bajkalská 9, 080 01 Prešov,
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku,
predstavuje 19.327,45 € pri cene parc. č. 1320 (orná pôda) - 1,5942 €/m2, parc. č. 1321/1
(trvalé trávne porasty) - 0,2435 €/m2, parc. č. 1325/2 (trvalé trávne porasty) – 0,2124 €/m2.

B.2

podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. 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
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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 – pozemky, k. ú. Orkucany – 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 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. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070
0051 9242), 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.
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e)
f)

g)

h)
i)

Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
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.
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.
V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, ktorého
obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
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.
a) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 29
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 1

zdržalo sa: 13

K bodu 19C - Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom
predkladaného návrhu je prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK
v katastrálnom území Snina v správe SOŠ, Sládkovičova 2723/120 v Snine. Materiál
prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku s kladným
stanoviskom.
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 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.
B.1

schvaľuje
odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy, Sládkovičova 2723/120,
069 27 Snina, zapísanom na LV č. 1970, k. ú. Snina, a to:
pozemkov:
registra CKN, parcelné číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy
nádvoria o výmere 119 m2,
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registra CKN, parcelné číslo 7522/25, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 763 m2,
stavby:
garáž so súpisným číslom 1603 postavenej na pozemku registra CKN,
parcelné číslo 7522/2, druh pozemku zastavané plochy nádvoria o výmere 119
m2
ťarchy:
pod Z-1085/10 sa zapisuje vecné bremeno k pozemku registra CKN, parcelné
číslo 7522/25 v rozsahu vyznačenom GP č. 3/2009 v prospech oprávneného –
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.
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.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 116/2013 zo
dňa 28. 10. 2013, vyhotoveným znalcom Ing. Jana Ihnátová v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 13.600,00 €.
B.2

podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. 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 – garáž a pozemky, k. ú. Snina – 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 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)
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–
–
–
–

–

–

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. vo formáte IBAN:
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), 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. Štefan Ivan, riaditeľ Strednej odbornej školy
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v Snine (mob. 0907 996 915, tel. +421 577623309, 7622493).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 20A - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
- prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá materiál, ktorého predmetom je prevod pozemkov na
výstavbu chodníka v katastrálnom území Domaňovce v správe SÚC PSK do vlastníctva obce
Domaňovce, ktorá požiadala o odpredaj za 1 €. Materiál prerokovala komisia dopravy
a komisia správy majetku s kladným vyjadrením k predmetnej žiadosti.
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. 1019, k. ú. Domaňovce, a to:
pozemku registra C KN parcelné č. 603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 468 m2,
pozemku registra C KN parcelné č. 703, zastavané plochy a nádvoria o výmere 115 m2,
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Obec Domaňovce, Domaňovce 92, 053 02 Spišský Hrhov, IČO:
00 329 037, za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prevádzané pozemky sa nachádzajú v intraviláne obce pri cestnej komunikácii III/018172.
Obec Domaňovce plánuje na predmetných pozemkoch vybudovať chýbajúci chodník pre
peších obyvateľov štyroch rodinných domov. V súčasnej dobe sú obyvatelia týchto rodinných
domov, z dôvodu chýbajúceho chodníka, nútení využívať cestu ako chodník, čím je vo veľkej
miere ohrozená ich bezpečnosť, zdravie a bezpečnosť cestnej premávky. Prevádzané pozemky
budú plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť obyvateľom obce. Obec Domaňovce bude
chodník postavený na prevádzaných pozemkoch spravovať a vykonávať 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: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 20B - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
- prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je prevod
novovytvoreného pozemku v katastrálnom území Šindliar v správe SÚC PSK do vlastníctva
obce Šindliar, ktorá požiadala o odpredaj za 1 €. Materiál prerokovala komisia dopravy
a komisia správy majetku s kladným stanoviskom.
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.
B.

k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný
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 prebytočného nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby
ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 01 Prešov, zapísaného na LV č. 350,
k. ú. Šindliar, a to:
novovytvoreného pozemku registra CKN, číslo parcely 2040/4, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1367 m2, odčleneného od pozemku registra
CKN číslo parcely 2040/3, druh pozemku ostatné plochy o výmere 10905 m2, zapísanom
na LV č. 350, k. ú. Šindliar geometrickým plánom č. 304/2014 zo dňa 06. 08. 2014,
vyhotoveným GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO:
36485985, úradne overeným Okresným úradom Prešov - Katastrálny odbor dňa 07. 08.
2014 pod číslom G1-1151/2014,
ťarchy:
bez zápisu,
do vlastníctva kupujúceho – Obec Šindliar, Šindliar 144, IČO: 00327824, za kúpnu cenu 1,00
€.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmetom prevodu je časť pozemku pod existujúcim chodníkom pri cestnej komunikácii
III/018188, na ktorého rekonštrukciu čerpá obec prostriedky z európskych fondov. Prevádzaný
pozemok bude plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom a
návštevníkom obce. Obec Šindliar, 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), spravuje
chodník na prevádzanej časti pozemku a vykonáva jeho údržbu.

Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 21 - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
514/2013 zo dňa 11. 6. 2013:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, uviedol, že dôvodmi na zmenu tohto uznesenia sú zmena banky na Štátnu
pokladnicu, uvedenie do súladu s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. a to, že uvedená
obchodná verejná súťaž bola vyhlásená už dvakrát, ale nebol o ňu prejavený žiaden záujem.
Z toho dôvodu sa mení uznesenie za ponúknutú cenu, nie minimálne vo výške za znalecký
posudok.
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 s § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a
čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
mení a dopĺňa
uznesenie z 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 514/2013 zo dňa 11.06.2013 k schváleniu
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej
súťaže v časti B. schvaľuje, v bode B.2 nasledovne:
v ods. 2 písm. a)
sa vypúšťa text:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
a nahrádza sa textom:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
v ods. 3 písm. b)
sa vypúšťa text:
- 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.: 8826509141/5600), 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.)
- prehlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
(text prehlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
a nahrádza sa textom:
- 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. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070 0051 9242), 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 z. 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.).

Hlasovanie:
za: 47
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržali sa: 3

K bodu 22 – Rôzne:
Poslankyňa Turčanová informovala o tom, že 22. 7. 2014 sa starostovia a primátori okresu
Svidník rozhodli spustiť občiansku iniciatívu za urýchlenie výstavby rýchlostnej komunikácie
R4 na trase Prešov – Vyšný Komárnik. Starostovia upozorňujú na neúnosnú situáciu v
obciach a mestách, ktoré zhoršuje narastajúca tranzitná doprava. Samotné mesto Prešov by
dobudovaním cesty R4 tzv. severného obchvatu mesta získalo odľahčenie dopravy. Pre zlú
cestnú infraštruktúry chýbajú v tomto regióne investori, turistický ruch sa nerozvíja tak, ako
by mohol. Rýchlostná cesta R4 je aj plánovanou súčasťou cesty Via Carpatia, ktorá sa tiahne
od Pobaltia do Grécka. Verí, že všetci poslanci PSK si uvedomujú dôležitosť a nevyhnutnosť
rýchlostnej cesty R4, ktorá prinesie rozvoj regiónu a zlepší dopravnú situáciu v Prešove, ale aj
v obciach a mestách PSK. Preto prosí kolegov poslancov, aby spoločne podporili toto úsilie
starostov a primátorov PSK a prijali uznesenie v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo PSK
podporuje iniciatívu Združenia miest a obcí Pod Duklou, ktoré požaduje od vlády SR
urýchlenie príprav a začatie výstavby rýchlostnej cesty R4 na trase Prešov – Vyšný Komárnik.
Poslanec Pilip veľmi oceňuje iniciatívu poslankyne Turčanovej, že vystúpila v Zastupiteľstve
PSK s takýmto návrhom. On ako poslanec za okres Svidník je určite za iniciatívu, ktorú
spustili starostovia a primátori za okres Svidník a pripojil sa k nim primátor Giraltoviec
a Svidníka. Zároveň zdôraznil, že konečne sa do všetkého nezaťahuje politika ako predtým.
Nechce spomínať na to, kto bol uplynulé volebné obdobia pri moci na ministerstve dopravy
a kto to všetko zastavil. Pripomenul, že vo Svidníku sa uskutočnilo stretnutie za účasti
štátneho tajomníka ministerstva dopravy. Poslanec Krajňák podporí poslankyňu Turčanovú.
Je po voľbách do VÚC, takže môže sa povedať pravda. Keď bol ministrom dopravy p. Figeľ
a štátnym tajomníkom p. Hudacký, veľmi jasne zaznievala ich priorita potiahnuť R4 čo
najskôr, otázkou zostával vhodný variant. V tom bol spor, ale bola to priorita s tým, že je
presvedčený o tom, že ak by Radičovej vláda bola dodnes, tak práve na jar roku 2014 by sa
spustil celý proces. Apeloval na poslancov NR SR pánov Kubáneka, Lukšu, pani Pavlovičovú
a poslancov PSK, aby skutočne tvrdo a nekompromisne túto vec nastolili. Požiadal o odpoveď
na otázku, či je pravdou a správnou informáciou, že sa nejakým spôsobom uprednostnil
obchvat Topoľčian a v akom štádiu sa táto vec nachádza. Predseda PSK Chudík rozprával
s poslaneckým klubom KDH, SDKÚ-DS, MOST-HÍD. Treba uznať, že vysvetlil veci
týkajúce sa obchvatu Prešova s tým, že je potrebné úradníkov v Bratislave presviedčať o tom,
že obchvat Prešova neznamená len dostavbu D1 ale aj začatie severného obchvatu, v čom sú
poslanci klubu s predsedom PSK absolútne zajedno. Ale v prípade R4 je potrebné byť
iniciatívny a túto vec nastoliť. Požiadal v písomnej podobe predložiť informáciu, čo PSK
v poslednom období pre túto vec urobil a to napr. aj v oblasti národnostných menšín. Nejde
len o to, čo je kompetenciou PSK, lebo sú tu veci, ktoré sa nejakým spôsobom musia prenášať
na celoštátnu úroveň. A práve to je absolútna parketa aj poslancov NR SR, ktorí tu sedia
a veľmi málo diskutujú. Poslanci PSK išli do volieb s tým, že budú kandidovať do VÚC aj do
parlamentu, aby prenášali požiadavky. Nepochybuje o tom, že v tejto otázke sú všetci
poslanci PSK zajedno, ale iniciatívy musia ísť aj cez interpelácie v NR SR, ktoré sú
žrebované. Podľa jeho názoru by malo dôjsť k dohode, že táto interpelácia pôjde priebežne,
aby poslanci PSK dostávali počas hodiny otázok priebežne informáciu ako ďalej s R4. To, že
sa do tohto procesu pustili samotní starostovia a primátori miest, je nejakým varovným
prstom, lebo je ohrozená bezpečnosť cestnej premávky a vyhaslo tam niekoľko ľudských
životov. Poprosil predsedu PSK, aby sa listom obrátil na premiéra vlády SR, aby sa táto téma
dostala skutočne do popredia. Predseda PSK Chudík zopakoval v podstate to, čo hovoril aj
na zasadnutí poslaneckého klubu. Po niekoľkých rokovaniach s ministrom dopravy
Počiatkom a štátnym tajomníkom došli k variantu, že v Prešove zasadala firma Jaspers, ktorá
sa vyjadruje k tomu, či táto stavba môže byť hradená z európskych zdrojov alebo nie. Na
základe toho, že trasovanie už bolo určené (asi 15 rokov dozadu) a zmenili sa varianty,
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momentálne musí prejsť celá štúdia a aj počítanie áut v Prešove prebehlo na základe tohto
podnetu. Musí sa počkať na tento variant a potom bude možné hovoriť o stavbe. Jeho názor je
ten, že keby sa nebolo toľko rozprávalo o vhodných trasách, ktoré sú toho času už tri,
a povedalo sa, že každá jedna je dobrá, len aby R4 bola postavená, tak by teraz nedošlo k
situácii, že firma Jaspers čaká na štúdiu a bude sa k nej vyjadrovať v tom zmysle, či treba
napr. obchvat Prešova R4 riešiť severozápadne alebo severovýchodne. Im sa zdá, že
severovýchodne, ale ľudia žijúci v Prešove vedia, že to síce pomôže a vyrieši pripojenie na
diaľnicu D1 v smere na Malý Šariš, ale nevyrieši problém mesta Prešov. To je situácia, ktorá
jednoducho vznikla a treba ju riešiť. Ministerstvo dopravy sa nemôže pohnúť ďalej, lebo
Jaspers nedá odporúčanie a komisia resp. EÚ jednoducho nedá peniaze. Poslanec Pilip
pokračoval vo svojom predošlom diskusnom príspevku tým, že vo Svidníku sa uskutočnilo
rokovanie za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy, vedenia Národnej diaľničnej
spoločnosti, Slovenskej správy ciest, na ktorom štátny tajomník presne potvrdil to, čo povedal
predseda PSK, že najprv musí byť štúdia realizovateľnosti a až potom sa bude riešiť z akých
finančných zdrojov. Všetci zúčastnení sa dohodli na druhom stretnutí v októbri, teda už keď
bude známa štúdia. Oceňuje návrh poslankyne Turčanovej, ktorá vystúpila a pripojila sa
k riešeniu tohto problému bez toho, aby sa tu robila nejaká politika. Myslí si, že poslanci PSK
by mali byť súdržní a navzájom nápomocní v závažných veciach, ako je napr. R4. Poslanec
Hagyari neverí, že existuje poslanec PSK, ktorý by bol proti R4. Všetci sú za. Tento návrh
však zaváňa politikou. Absolvuje množstvo stretnutí či už s ministrom dopravy, štátnym
tajomníkom ministerstva dopravy, odbornými pracovníkmi ohľadne diaľnic smerom do
Prešova, smerom na Košice, R4 a už dlho sa nestretol s takým pozitívnym a ústretovým
prístupom ministra a ministerstva dopravy. V budúcom roku na jar sa začne výstavba
juhozápadného obchvatu Prešova smerom na Košice. Otázka severného obchvatu a tzv. R4 je
to, čo hovorí predseda PSK. Firma Jaspers v Prešove robila veľký prieskum, ktorý bude
ukončený do konca septembra. Na základe tohto prieskumu sa rozhodne, či Európska komisia
bude financovať tento obchvat a diaľnicu z európskych zdrojov. Nikto nespochybňuje, že
severný obchvat a R4 by mala obchádzať Prešov a ísť smerom na Svidník. Minister dopravy
pripustil, že v prípade problému s EÚ bude potrebné tento stav riešiť cestou PPP projektu
alebo priamo financovaním z vlády. Nie je potrebné z toho robiť politiku, lebo tam, kde sa
vychádza v ústrety, netreba vyzývať a tlačiť. Predložil protinávrh uznesenia v nasledovnom
znení: Zastupiteľstvo PSK oceňuje snahu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR o urýchlené dobudovanie diaľnice D1 do Prešova vrátane juhozápadného
obchvatu Prešova D1 Prešov-západ – Prešov-juh, súčasne konštatuje, že pre rozvoj
severovýchodného Slovenska je nevyhnutné dobudovanie rýchlostnej cesty R4 Prešov Svidník vrátane severného obchvatu Kapušany – Prešov-západ a napojenia R4 na diaľnicu
D1. Poslanec Kahanec dodal, že už viacerí poslanci hovorili o nezaťahovaní politiky do
tohto problému a práve tí, čo to povedali, do toho tú politiku často strkajú. Problém dopravy
tu rezonuje roky. Osobne sa už stal terčom smiechu pri spomenutí ul. Kuzmányho. Akurát, že
on nahlas povie, že tých 330 metrov ul. Kuzmányho doteraz nie je. Prešli dve volebné
obdobia, začalo nové a od začiatku po dnešok je pekne dlhá doba. Je to na plač, že nie je
schopnosť prepojiť taký kúsok cesty v krajskom meste. Zvyšok zostáva na meste, lebo tak sa
obidvaja štatutári dohodli a podpísali v roku 2009 dohodu, ktorou sa zaviazali do troch rokov
vyriešiť majetkovoprávne usporiadanie. Teraz je už rok 2014. Čiže doprava je skôr na plač,
pričom Prešov potrebuje urgentne riešiť veci. V špičkách je plná cesta v smere na Sabinov,
Košice aj na Sekčov, najväčšie sídlisko, kde má byť presmerovaná ťažká tranzitná kamiónová
doprava cez cestu, ktorou prechádzajú všetci ľudia, čo tam žijú. Podporuje túto petíciu nie
preto, že niečo zmení, ale ak tu bude záujem meniť pomery, mohli by sa dosiahnuť v rámci
kraja a krajského mesta určité zmeny dopravných pomerov, ktoré mesto potrebuje ako soľ.
V špičkách sú zapchaté trasy a to nehovorí o ul. Vajanského, kde sú na križovatkách nasekané
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autá jedno na druhom. Veci by sa mohli riešiť, ale musela by byť ochota, aby existoval aspoň
priechodný ťah cez Prešov, pokým sa dobudujú obchvatové komunikácie. Bol by oveľa kratší
a spojil by diaľnicu z Košíc cez mesto Prešov okolo trate s napojením k viaduktu s tým, že by
do určitej miery riešil súčasný mizerný dopravný stav v Prešove. Lenže to by musela byť
ochota zo všetkých strán a nie vytváranie stále nových riešení s tým, že sa prehadzuje horúci
zemiak na niekoho druhého. Poslankyňa Turčanová oceňuje kolegov, ktorí hovoria, že
týmto návrhom nerobí politiku. Myslí si, že v tomto prípade naozaj nejde o politiku, pretože
výzvu Združenia miest a obcí pod Duklou podpísali nezávislí starostovia, aj starostovia za
SMER-SD a starostovia pravicových strán. V tomto prípade sa nedá sa hovoriť o politike, ale
o potrebe ľudí z regiónu. Je jej veľmi ľúto, že dovčera si poslanec Hagyari, ktorý je
primátorom mesta Prešov už osem rokov, neuvedomil potrebu R4. Až keď Radu PSK
informovala o navrhnutí tohto uznesenia, tak si zrazu pripravil protinávrh a práve to považuje
za politiku. Poslanec Hagyari má pocit, že sa táto diskusia zbytočne zvrháva na politiku.
Veľmi dobre vie, v akom stave sa nachádzajú cesty, diaľnice a výstavba diaľnic a ciest do
Prešova a tento stav sa rieši. Rovnako výstavba ul. Kuzmányho sa de facto začala
a v priebehu 2 - 3 týždňov bude definitívne vyriešené právoplatné vyvlastnenie pozemku.
Predloženým návrhom poslanci PSK len tvrdia, že sú za výstavbu R4 a chcú to všetci. Nepáči
sa mu len tá forma, pretože bežne rokuje na ministerstve dopravy a nikto mu tam nikdy
nepovedal, že R4 nechcú. Všetci ju chcú, všetci súhlasia, otázkou zostáva z akých zdrojov
bude postavená. Je teda potrebné počkať na Jaspers a nerobiť zbytočne negatívne emócie.
Poslanec Kužma uviedol, že niektorí poslanci dobre vedia, v akom stave sú diaľnice, lebo
rokujú s kompetentnými ľuďmi. Keďže každý týždeň cestuje, chcel by sa ich opýtať na prvý
úsek do Levoče, ktorý mal byť odovzdaný pred rokom s ďalším termínom do júla, ale jeho
dokončenie nevyzerá ani na koniec tohto roka. Na stránkach Národnej diaľničnej spoločnosti
nevidel posun termínov. Druhý úsek tiež ani zďaleka nevyzerá na odovzdanie. To isté sa týka
úseku od Chminianskej Novej Vsi smerom po jestvujúcu diaľnicu pri Fričovciach, ktorého
odovzdanie je plánované na február 2015. Zaujímal sa o reálne stavy a termíny ukončenia
týchto úsekov a kedy bude možné docestovať aspoň po Prešov, lebo termíny sú už veľmi
krátke ale realita v nedohľadne. Poslanec Kahanec k tomu pridal doplňujúcu otázku
o aktuálnom stave riešenia ťahu tranzitnej dopravy cez ul. Rusínsku a časť sídliska Sekčov,
teda či sa táto doprava presmeruje z ul. Šafárikovej na ul. Rusínsku a časť sídliska Sekčov.
Podľa slov poslanca Havrillu už aj k tejto téme odznelo toho dosť a všetci poslanci majú
záujem na riešení problémov s dopravou na území kraja. Sú predložené dva poslanecké
návrhy, jeden čiastočný a druhý komplexnejší. Požiadal predsedu PSK, aby o nich dal
hlasovať. Osobne je za schválenie komplexnejšieho návrhu, teda nielen za R4 ale aj obchvaty
Prešova. Tým pádom sa riešia problémy celého kraja a nielen určitej časti kraja. Poslanec
Damankoš súhlasí s predrečníkom o ukončení diskusie. Netreba prijímať uznesenia
o ďakovaní niekomu za niečo, čo mal urobiť už v roku 2010. Poslanci PSK neurobia nič zlé,
keď sa pripoja k ostatným kolegom od Svidníka až po Prešov a podporia petíciu za výstavbu
R4. Poslanec Kahanec sa opýtal, či je ten návrh komplexnejší tým, že oceňuje snahu
ministerstva dopravy o dobudovaní diaľnice. Predseda PSK Chudík dal najprv hlasovať
o návrhu poslanca Hagyariho v zmysle Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
Návrh na uznesenie predložený poslancom Hagyarim:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ o c e ň u j e
snahu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR o urýchlené
dobudovanie diaľnice D1 do Prešova vrátane juhozápadného obchvatu Prešova D1
Prešov-západ – Prešov-juh
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B/ k o n š t a t u j e,
že pre r ozvoj severovýchodného Slovenska je nevyhnutné dobudovanie rýchlostnej
cesty R4 Prešov - Svidník vrátane severného obchvatu Kapušany – Prešov-západ
a napojenia R4 na diaľnicu D1.
Hlasovanie:
za: 33
proti: 5
zdržalo sa: 13
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík informoval prítomných o predkladaní návrhov na Cenu PSK za rok
2014 v termíne do 30. 9. 2014, ktoré budú schválené na 7. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa
28. 10. 2014.

K bodu 23 – Interpelácie poslancov:
Poslanec Krajňák sa zaujímal o výstavbu Cykloželezničky Prešov – Zlatá Baňa I. etapa.
PSK v minulosti sumou 1 milión Sk podporil dostavbu resp. prípravnú fázu tohto projektu.
Ako poslanec PSK a MsZ v Prešove za mestskú časť Solivar to považuje za dôležitý moment
a hlavnú tepnu rozvoja turizmu v lokalite Solivar. Táto cykloželeznička má v budúcnosti
viesť k Opálovým baniam Dubník, skadiaľ pochádza aj najväčší opál na svete a rovnako ide
o celú Sigordskú dolinu. Prvá etapa má mať 12 km po odbočku na kyslú vodu na Sigorde. Je
projektovaná z DPH na nejakých 3 762 000 €. Počíta s ňou aj mesto Prešov v rámci PHSR.
Táto téma nie je nová a vie, že na zasadnutí komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
bola témou všeobecne cyklodoprava v rámci PSK. Požiadal o písomnú odpoveď na otázku, či
PSK počíta so stavbou Cykloželezničky Prešov – Zlatá Baňa I. etapa, resp. či je už známa
koncepcia tohto projektu a či je už dnes zadefinované, že oprávneným žiadateľom bude mesto
Prešov alebo iný subjekt, v tomto prípade je vytvorená Sigordská spoločnosť, záujmové
združenie právnických osôb, kde sú združené jednotlivé obce. Tento projekt má mať aj
protipovodňový význam vo vzťahu k obciam Kokošovce a Dulová Ves. Chce upozorniť na
túto vec, lebo mnohí na sociálnych sieťach sa o to zaujímajú a požaduje odpoveď.
Poslanec Krajňák zachytil na sociálnej sieti informáciu o údajnom liste duchovného správcu
Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné predsedovi PSK, ktorý na vlastné náklady osadil hnedú
informačnú tabuľu vedúcu ku krypte v Osadnom. Prot. ThDr. P. Soroka, PhD., už pri
schvaľovaní finančných prostriedkov na hnedé tabule v rámci kraja oznámil, že aj krypta
v Osadnom je dôležitá z pohľadu rozvoja regiónu a dostala sa aj do filmu, preto tam chodí
viac turistov. Požiadal o znovuotvorenie témy finančných prostriedkov, ktoré bude mať PSK
k dispozícii, lebo v PSK sú mnohé ďalšie významné miesta napr. samotný Solivar, Opálové
bane Dubník, rodisko Duchnoviča v Topoli atď. Teda je záujem osadzovať tieto hnedé
informačné tabule. Požiadal o odpoveď, resp. chce požiadať o začatie tohto procesu a sám by
rád dal niektoré lokality do pozornosti.
Poslanec Krajňák vyslovil poďakovanie za opravu časti ul. Solivarskej v Prešove, ale
zároveň pripomenul, že na ceste v správe PSK vedúcej cez Solivar vznikajú vážne dopravné
problémy a to na veľkej križovatke pri odbočovaní vľavo na Sekčov a vpravo na Šváby, kde
bude potrebné vybudovanie dvoch odbočovacích pruhov, pokiaľ sa pristúpi k celkovej oprave
tejto križovatky. Na SÚC PSK zistil, že neexistuje projektová dokumentácia na celkovú
opravu ul. Solivarskej smerom od BauMaxu na Zlatú Baňu. Z toho vyplýva, že v prípade
možnosti čerpania eurofondov ul. Solivarská nebude pripravená na tento proces. Mesto
Prešov má vypracovanú štúdiu spred pár rokov, ktorá hovorí o kruhovej križovatke pri
BauMaxe a potom hore v Solivare. Požiadal, aby PSK začal túto tému riešiť, resp. v prvom
kole riešiť pruhy na odbočovanie.
Poslanec Krajňák dal do pozornosti odbočovanie na ul. Rusínskej, ktoré je v štádiu riešenia.
Projektová dokumentácia je pripravená. Chcel vedieť, či sú na to vyhradené finančné
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prostriedky, resp. v akom časovom horizonte bude zrealizovaný odbočovací pruh na sídlisku
Sekčov.
Poslanec Krajňák, na základe požiadavky istej občianky, pripomenul súčasnú situáciu na
Ukrajine, pričom Zakarpatská oblasť Ukrajiny je partnerskou oblasťou PSK. Nemá samotný
návrh na riešenie, ale tlmočí stanovisko, aby sa PSK so Slovenským Červeným krížom, aj s
ďalšími inštitúciami alebo dobrovoľným sektorom snažil pomôcť tejto oblasti. Požiadal
o odpoveď na otázku, či PSK podnikol nejaké kroky vzhľadom na danú situáciu a možnú
humanitárnu pomoc, lebo partnerstvo nemá byť len formálne a deklaratívne.
Poslanec Ledecký oznámil, že na budúce zasadnutie Zastupiteľstva PSK si pripraví 30minútový príspevok o všetkých problémoch v obci Spišský Hrhov, kde je starostom, aby
poslanci boli na to časovo pripravení.
Podľa názoru poslanca Kahanca sa poslanci Zastupiteľstva PSK nemajú len zúčastniť
rokovania, rýchlo zahlasovať, odísť a zinkasovať. Je to fórum, kde sa má hovoriť
o problémoch. Plne chápe kolegu, že hovoril dlhšie a chce niečo riešiť na rozdiel od tých,
ktorí nechcú hovoriť. Nikto nikomu nebráni, aby nehovoril, tak netreba brániť ani tým, čo
hovoria. V predchádzajúcom bode nedostal odpoveď o aktuálnej situácii k riešeniu tranzitnej
dopravy z Košíc k viaduktu smerom na Vranov nad Topľou. Podľa dostupných informácií je
snaha nasmerovať túto tranzitnú dopravu aj dopravnými značkami, ktoré sa doteraz
nachádzajú inde, cez ul. Kuzmányho a polovicu najväčšieho sídliska Sekčov, kde žije zhruba
17 000 ľudí, preto by to malo niekoho zaujímať. Títo ľudia si zaslúžia mať normálnu cestu.
Celé roky toto sídlisko funguje s jedinou cestou, pričom bola plánovaná jedna obchvatová
cesta okolo tohto sídliska a druhá vnútorná cez sídlisko. V rámci šetrenia vznikla iba jedna
cesta cez Sekčov, kadiaľ ide všetko, teda tranzit aj ťažká kamiónová doprava. Bol by rád, ak
by boli pochopení aj ľudia žijúci na sídlisku Sekčov s tým, že im záleží na tom, aká tam bude
doprava. Že má Prešov problémy s dopravou, je jasné. Že sa všetko hneď a naraz nevyrieši, je
jasné, ale myslí si, že by sa hádam mohlo niekde začať. Časť sa urobila a to s veľkým
omeškaním Nábrežná komunikácia, ktorá len čiastočne rieši problém v smere od Košíc na
Poprad. Reálna situácia je však taká, že zatiaľ sa autá nedostanú z diaľnice, potom prídu na
Nábrežnú komunikáciu, predtým chodili cez ul. Obrancov mieru, teda husto obývané územie.
Ul. Levočská je úplným paradoxom, zapráskaná cesta vedúca z Popradu v smere na Vranov
nad Topľou, keď niet žiadneho prieťahu mestom. To trvá desiatky rokov. O severnom
obchvate sa hovorí dlho, zatiaľ sa ešte ani poriadne nerozbehol. O východnom obchvate sa už
skoro vôbec nehovorí, je absolútne v nedohľadne, ale bol tak isto v plánoch. Krajské mesto
Prešov by malo mať aspoň jeden normálny obchvat. Požiadal predsedu PSK o informáciu
v súvislosti so súčasnou aktuálnou dohodou k riešeniu tranzitu ťažkej nákladnej dopravy cez
mesto Prešov, lebo obchvaty ešte tak skoro nebudú.
Predseda PSK Chudík upozornil poslancov, že prebieha bod interpelácie poslancov, ktoré sú
presne a striktne definované. Otázky, ktoré odzneli, patria skôr do bodu rôzne, ale akceptuje,
že to poslanci riešia takýmto spôsobom. Interpelácie majú v rámci zákona svoje pravidlá, čiže
poslanci PSK sa môžu pýtať predsedu PSK len na to, čo je priamo v jeho kompetencii
a v kompetencii Úradu PSK. Poslanec Kahanec sa aspoň pýtal priamo predsedu PSK, ale
poslanec Krajňák dal päť otázok a nepovedal komu ich dáva. Poslanci majú právo hovoriť, ale
spomínané veci by sa mali prebrať v bode rôzne, lebo interpelácie sú jasne definované.
Podpredseda PSK Bieľak odpovedal na otázky poslanca Krajňáka v súvislosti
s cyklotrasami a umiestnením hnedých tabúľ. Momentálne komisia regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu a komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia
pripravujú spoločne s pracovnou skupinou vytvorenou na úrovni PSK cyklostratégiu PSK,
ktorá je v počiatočných štádiách. Je potrebné povedať, že tieto dve komisie majú najviac
informácií. Ak bude materiál pripravený už v konkrétnej podobe, určite príde na diskusiu do
Zastupiteľstva PSK, ktoré bude cyklostratégiu schvaľovať. Prioritou PSK bude určite
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Eurovelo 11 tzv. medzinárodná cyklodiaľnica, ktorá prechádza územím PSK (na severe
hraničný priechod Mníšek nad Popradom, juh smer na Košice cez Prešov). Prioritou PSK
budú aj nadregionálne a regionálne trate. V súčasnej dobe prebieha diskusia, ktoré cyklotrate
budú takéhoto charakteru a kde bude PSK vstupovať jednak do prípravy s následným
predpokladom možného spolufinancovania, teda PSK môže byť možným spoluinvestorom.
Cyklotrasy ako také PSK určite budovať nebude. Investorom pri budovaní cyklotrás budú
mestá, obce, združenia miest a obcí, prípadne iné právnické zoskupenia a právnické osoby
charakteru tretieho sektora za úzkej súčinnosti a podpory PSK. K dispozícii budú hlavne dva
zdroje financovania a to Projekt cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika, kde
bude žiadateľom mesto, mesto a obce alebo združenie miest a obcí v danom území. Druhou
možnosťou je IROP a konkrétne v rámci budúceho regionálneho operačného programu
intravilán je možnosť práve na miestny rozvoj a mestský rozvoj. Mesto Prešov a okolité obce
dostanú pomerne slušný balík peňazí na svoj rozvoj s jednou prioritou, ktorá v rámci dopravy
hovorí o tzv. cyklodoprave a o mestskej cyklodoprave. Je to možnosť hotových peňazí, len sa
treba nachystať s právoplatným stavebným povolením. Možným tretím zdrojom je možnosť
štátna, lebo štát schválil tzv. finančný mechanizmus na podporu cyklotrás, kde ale skôr pôjde
o cyklotrasy typu Eurovelo resp. nadregionálneho významu. Teda v IROP pôjde vyslovene
o mestské a prímestské trasy a tam je možno priestor pre projekt spomínanej cykloželezničky.
Umiestnenie hnedých tabúľ má v pôsobnosti KOCR, čiže akékoľvek požiadavky treba
adresovať riaditeľovi KOCR Mgr. Janoškovi. Po prvej etape vyznačenia, ukončenej na jar
tohto roka, beží proces prípravy druhej etapy s verejným obstarávaním. Existujú už nejaké
konečné návrhy označených miest. Pripravuje sa aj tretia etapa pre budúci rok. Sú na to
kombinované zdroje a to čiastočne príspevok PSK a štátna dotácia z ministerstva. Podnet na
označenie niektorého turisticky významného miesta je potrebné adresovať písomne priamo
KOCR. Vybrané miesta sa schvaľujú konsenzom na KOCR, kde má PSK jeden hlas s tým, že
je tam zastúpených ďalších šesť oblastných organizácií cestovného ruchu. Čiže v podstate
sedem ľudí schváli konečný zoznam tabúľ, ktoré budú akceptované a vyznačené, ale je to
proces na niekoľko etáp.
Poslanec Krajňák si takto predstavuje diskusiu, bolo to poučné a netreba ani písomne
odpovedať. Keď sa takýmto spôsobom bude komunikovať, tak aj bod interpelácie bude pre
všetkých užitočný. Ak niekto nejakým spôsobom atakuje poslancov, ktorí sa v rámci bodu
interpelácie pýtajú, tak sa budú jednoducho brániť. Pretože tento bod môže byť užitočný
a podpredsedovi PSK Bieľakovi poďakoval za jasnú, zrozumiteľnú a pre všetkých poučnú
informáciu.
Predseda PSK Chudík zopakoval, že interpelácie poslancov sú určené a presne zadefinované
zákonom. Všetky tieto diskusné príspevky sa mohli prebrať v bode rôzne, ale poslanci ich
stále zaraďujú do bodu interpelácie. Požiadal poslancov PSK, aby si pozreli zákon a správali
sa podľa neho. Súhlasí so všetkým, čo bolo povedané ale v bode rôzne, kde je na to priestor.

K bodu 24 – Záver: Predseda PSK Chudík

ukončil 6. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 7. zasadnutie
Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 28. 10. 2014.
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