Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 6 / 2014

zo 7. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 28. októbra 2014 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Vstup PSK do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra.
4. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
5. A/ Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.
B/ Návrh na udelenie Cien PSK.
6. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo
jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované
zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016.
7. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN PSK č. 30/2012.
8. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Bardejov – časť Dlhá Lúka, Pánska 16.
9. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie
do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie
do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí
o NFP a financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
10. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2014 – 2015.
11. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu,
Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01
a výzvy ROP-5.1-2013/01.
12. Dohoda o spolupráci Via Carpatia.
13. Návrh na zmenu v Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
14. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 88/2014 zo dňa 26. 8. 2014.
15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
16. Zmena účelového určenia majetku.
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
19. Rôzne.
20. Interpelácie poslancov.
21. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 7.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 60 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslanci Lukič a Lukša.
Predseda PSK Chudík navrhol vyňať z programu rokovania bod 9 - Návrh na predloženie
žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –
Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov – Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP
k zabezpečeniu realizácie uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a
spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov s následným
prečíslovaním ďalších bodov programu na základe rozhodnutia Rady PSK zo dňa 27. 10.
2014, pretože táto výzva nebola ešte vyhlásená.
Pozmeňovací návrh k programu rokovania:
- vyňať z programu rokovania bod 9 - Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci
Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do pamäťových
a fondových inštitúcií a Opatrenia 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –
Intervencie do nehnuteľných kultúrnych pamiatok v rámci ROP k zabezpečeniu realizácie
uvedených projektov po schválení žiadostí o NFP a financovanie a spolufinancovanie
projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených výdavkov.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Program 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Vstup PSK do občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra.
4. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
5. A/ Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.
B/ Návrh na udelenie Cien PSK.
6. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo
jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované
zo štátneho rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016.
7. Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania sociálnych
služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových strediskách
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN PSK č. 30/2012.
8. Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej starostlivosti, Bardejov – časť Dlhá Lúka, Pánska 16.
9. Operačný plán zimnej služby na území PSK pre obdobie 2014 – 2015.
10. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného programu,
Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy ROP-5.1-2012/01
a výzvy ROP-5.1-2013/01.
11. Dohoda o spolupráci Via Carpatia.
12. Návrh na zmenu v Dozornej rade Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
13. Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 88/2014 zo dňa 26. 8. 2014.
14. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
15. Zmena účelového určenia majetku.
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
17. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
18. Rôzne.
19. Interpelácie poslancov.
20. Záver.

Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
Program 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Bieľaka, poslankyňu
Turčanovú a poslancov Ceľucha, Damankoša, Sokola.
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Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržali sa: 4
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Gašpára.

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 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 – 96/2014 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:
Poslanec Kahanec pripomenul, že už v minulosti boli predkladané priebežné hodnotenia
uznesení, ktoré boli dlhodobo bez termínu. Keďže neboli vykonané žiadne práce navyše
a vlastne sa nič nesplnilo, bola by podľa jeho názoru vhodnejšia formulácia, že vzhľadom na
etapy riešenia, v ktorých sú projekty resp. projektové zámery, do tohto času nedošlo
k vyvolaniu prác naviac, o ktorých by mal priebežne informovať generálny riaditeľ ARR
PSK. Pri nesplnení uznesenia by nemalo byť uvedené priebežné plnenie. Ing. Hudák berie na
vedomie túto pripomienku s tým, že v budúcnosti bude hodnotenie takého uznesenia v inom
znení.
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: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K

bodu

3

-

Vstup PSK do občianskeho združenia
Východoslovenská investičná agentúra: Predseda PSK Chudík informoval

prítomných, že s týmto návrhom ho oslovili MVDr. Cacara a prof. Ing. Banský, CSc.,
členovia klubu východniarov s názvom Patriot. Podobný materiál schválilo Zastupiteľstvo
Košického samosprávneho kraja dňa 11. 10. 2014. MVDr. Cacara by mal tento projekt
predstaviť na dnešnom zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Následne predseda PSK Chudík
požiadal poslancov PSK o hlasovanie k udeleniu slova pre MVDr. Cacaru, prezidenta klubu
východniarov Patriot.
Udelenie slova MVDr. Cacarovi:
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Udelenie slova bolo schválené.
MVDr. Peter Cacara v úvode poďakoval za možnosť predstavenia zámeru založenia
Východoslovenskej investičnej agentúry na pôde Zastupiteľstva PSK. Zastupuje klub
východniarov s názvom Patriot, ktorý pôsobí v regióne východného Slovenska už dvanásť
rokov. Prišiel s touto aktivitou na konferencii usporiadanej v máji 2014 pod názvom Cesta
k prosperite východného Slovenska. Myšlienka aktivity založenia agentúry na podporu
východoslovenského regiónu sa rodila pomerne dlho, ale tiež nevznikla náhodou. Patriot –
klub východniarov od začiatku svojej činnosti organizuje neformálne stretnutia podnikateľov,
finančníkov, právnikov, lekárov, členov akademickej vedecko-výskumnej obce, ale aj
stretnutia so zástupcami samosprávy, poslancami a politikmi aj na najvyššej úrovni s cieľom
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hľadania riešení pomoci tomuto regiónu. Hospodárska a ekonomická situácia
východoslovenského regiónu nie je zďaleka adekvátna jeho možnostiam, ale ani rozvoju
západnej časti krajiny. Nerovnosť rozvoja na Slovensku dosahuje skutočne veľké rozmery,
lebo medzi západným a východným Slovenskom je rozdiel v čistom disponibilnom príjme 82
%. Bratislava je piatym najbohatším regiónom EÚ, ale východ krajiny je na 267. mieste z 306
európskych regiónov. Alarmujúca situácia v regióne je hlavne z pohľadu príchodu nových
investorov, systematického rozvoja turizmu a služieb, takmer žiadneho rozvoja infraštruktúry,
čo má za následok vysokú nezamestnanosť, nedostatok príležitostí, odchod mladých ľudí
a kvalifikovanej pracovnej sily z regiónu, to východné Slovensko radí medzi najzaostalejšie
regióny EÚ. V SR je 33,7 % mladých ľudí bez práce, pričom východ má podiel na
nezamestnanosti až 75 % dlhodobo nezamestnaných a nachádza sa na tretej priečke spomedzi
všetkých európskych regiónov. Je len prirodzeným dôsledkom tohto stavu, že klub Patriot sa
rozhodol pomenovať veci pravdivo a otvorene, ale zároveň chce hľadať východiská a riešenia
nápravy. Výsledkom jeho činnosti je iniciatíva, ktorej cieľom je vznik Východoslovenskej
investičnej agentúry (VIA). Cieľom VIA je v prvom rade zjednotiť a dostatočne zvýrazniť
atraktivitu a bohatstvo východoslovenského regiónu prostredníctvom ľudí, ktorí tu žijú
a pracujú, ako aj východniarov a ich sympatizantov žijúcich mimo tento región. Agentúra má
ambíciu dopĺňať a podporovať činnosť všetkých členov a partnerov s cieľom aktívnej
podpory príchodu nových investícií do regiónu hlavne zjednocovaním parciálnych
a rozrobených aktivít obidvoch samosprávnych krajov, miest, obcí ale aj jednotlivých agentúr,
komôr a organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou. Jej ambíciou je skutočná
spolupráca a hľadanie riešení na regionálnej úrovni, napr. aj využitím kapacít a vzájomnou
spoluprácou takých organizácií akou je napr. SARIO, Obchodná komora a pod. Serióznou
a kvalifikovanou spoluprácou jednotlivých diplomatických zastúpení bude agentúra priamo
a aktívne propagovať región východného Slovenska v zahraničí najmä s dôrazom na
geografické výhody pre potenciálnych investorov do oblasti priemyselnej výroby, výskumu
a vývoja, cestovného ruchu, zdravotníctva a školstva. Svoju činnosť bude zameriavať hlavne
na tvorbu a podporu rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske
a spoločenské problémy regiónu. Agentúra podáva pomocnú ruku vláde SR a EÚ s cieľom
postupného vyrovnávania rozdielov voči ostatným regiónom EÚ tak, aby sa aj táto časť
Slovenska stala rovnocennou hospodárskou, kultúrnou a spoločenskou súčasťou
zjednocujúcej sa Európy. Poslaním agentúry je priniesť do regiónu východného Slovenska
prostredníctvom nových investícií nové pracovné príležitosti v oblasti priemyselnej výroby,
cestovného ruchu, služieb, výskumu a vývoja v rôznych sektoroch hospodárstva hlavne
s vyššou pridanou hodnotou. Vysokou profesionálnou činnosťou svojich členov chce
zabezpečiť aktívnu spoluprácu obidvoch samosprávnych krajov, miest a obcí, ako aj
podnikateľskej sféry a akademickej obce s cieľom zatraktívnenia regiónu pre potenciálnych
investorov ako miesta, kde sa oplatí podnikať a žiť. Chce vytvoriť priestor na odbornú
diskusiu a formovanie názorov na tému „Koncepcia stratégie rozvoja a smerovania
východoslovenského
regiónu“ v jednotlivých
oblastiach
podnikateľských
aktivít
v previazanosti na Národnú stratégiu rozvoja regiónov v rokoch 2014 – 2020. Vlastnou
činnosťou ako aj činnosťou svojich členov bude agentúra aktívne vyhľadávať možnosti
čerpania eurofondov prípadne iných podporných grantov a ich implementáciu v regióne
východného Slovenska s cieľom maximálneho využitia zahraničných zdrojov v nasledujúcom
programovom období. VIA znamená spoločná cesta. Samospráva, podnikatelia, akademická
obec ale aj diplomatický zbor a spoločenské organizácie svojou činnosťou významne
ovplyvňujú rozvoj tohto regiónu. Snahou VIA je vytvoriť kreatívne a inovatívne spojenectvo
všetkých, definovať spoločné ciele a zámery budovania cesty k prosperite východného
Slovenska. Takýmto spojenectvom môžu vznikať nové myšlienky a podnety, ktoré prispejú
k príprave strategického plánu rozvoja tohto regiónu. Prepojením špičkových odborníkov
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s potrebami regiónu a jeho obyvateľov dokáže VIA pripraviť kvalitnú a podrobnú stratégiu
ďalšieho smerovania regiónu. Na vybudovanie kvalitnej cesty potrebuje v prvom rade položiť
pevné a stabilné základy, použiť špičkový a trvanlivý materiál, určiť správne zloženie
a štruktúru jednotlivých vrstiev, ako aj vytýčiť úspešný a perspektívny cieľ. VIA očakáva, že
pri budovaní takejto cesty nezostane sama. Preto sa bude uchádzať o podporu samosprávy,
štátnej správy ale aj podnikateľov a občanov tohto regiónu aj prostredníctvom klubov VIA.
Cieľom dnešnej prezentácie bolo poskytnúť Zastupiteľstvu PSK základné informácie
o zámeroch a pripravovaných aktivitách VIA smerujúcich k rozvoju regiónu východného
Slovenska. Bude rád, ak poslanci PSK podporia tieto aktivity a pridajú sa k nim.
Diskusia:
Poslanec Kahanec privítal túto aktivitu, lebo všetkým poslancom PSK by malo záležať na
rozvoji tohto regiónu. Situácia sa ale dlhodobo vyvíja tak, že nemožno konštatovať
zmenšovanie regionálnych rozdielov, ale je to presne naopak a celé roky sa o tom len hovorí.
Chce veriť, že toto nové spojenie bude fungovať tak ako spojenectvo v rakúskom
Burgenlande, kde sa spojili podnikatelia, predstavitelia akademickej obce, verejná správa
a všetky jednotlivé zložky išli rovnakým smerom a ťahali za jeden povraz. Výsledok je
známy, celé územie Burgenlandu je dobudované, sú tam využívané moderné technológie,
využité územie a pod. Je to jeho cieľ a sen, aby sa to udialo aj v tomto regióne. Vyjadril sa aj
k predloženému materiálu s tým, že niektoré veci by mali byť dopracované a spresnené do
lepšej podoby. Podstatné pre dosahovanie výsledkov sú ciele. V cieľoch sú popísané rôzne
veci, formálne by body cieľov c) a e) zjednotil, lebo sa tam opakuje to isté, že VIA sa chce
zamerať na riešenie ekonomických, hospodárskych, spoločenských a kultúrnych problémov,
tieto dva body sa líšia len o kultúru. Ďalej upozornil na jednu zásadnú vec v bode f), kde je
uvedené, že cieľmi sú pomoc vláde SR a EÚ s cieľom postupného vyrovnávania rozdielov
voči ostatným regiónom Slovenska a EÚ tak, aby aj táto časť Slovenska sa stala rovnocennou
hospodárskou, kultúrnou a spoločenskou súčasťou zjednocujúcej sa Európy. To by upravil
celkom ináč. Pomoc by mala smerovať opačne a to od vlády SR a EÚ k východnému
Slovensku. Naformuloval by to ako „spoluprácu s vládou SR a EÚ s cieľom...“ atď. To boli
dva zásadné body, ktoré by zmenil, predovšetkým tú spoluprácu s vládou SR a EÚ v záujme
vyrovnávania rozdielov a možno by doplnil aj znenie „s cieľom čo najrýchlejšieho
postupného vyrovnania rozdielov“, lebo tieto sa vyrovnávajú už desaťročia a výsledok je
opačný. Rozdiely sa zväčšujú, žiaľ k neprospechu všetkých patriotov aj východniarov. Žije na
východe, chce tu žiť, chce tu aj zomrieť a je smutný zo zaradenia medzi najhoršie regióny,
pričom Bratislava je piatym najbohatším regiónom v Európe. Prešov má 19,35 %-nú mieru
nezamestnanosti a rozdiely medzi regiónmi sú až 82 %. Bol by rád, aby sa tieto nelichotivé
čísla zmenili, takže praje tomuto združeniu a zámeru, aby sa aj podaril v dohľadnom čase.
Poslanec Ragan dodal, že treba privítať takúto aktivitu a oceňuje, že MVDr. Cacara prišiel
prezentovať tento zámer. Stretol sa s ním už na zasadnutí klubu Patriot v Košiciach aj za
účasti podpredsedu PSK Čuhu, kde boli prezentované tieto myšlienky. Určite je potrebné túto
aktivitu privítať, ide o spojenie samosprávy či už na úrovni miest, samosprávnych krajov ale
aj podnikateľských subjektov a akademickej obce. Je dobré, ak toto občianske združenie
začne svoju činnosť a využije svoj potenciál, pretože aj v PSK je dostatok priestorov
s možným etablovaním investorov a vytváraním pracovných príležitostí. Viaceré mestá v PSK
majú hnedé alebo zelené priemyselné parky, kapacity sú, potenciál pracovnej sily tu je
v radoch nezamestnaných ale aj v radoch mladých ľudí, ktorí odchádzajú z tohto kraja a sú
ochotní sa vrátiť. Je dobré, ak PSK vstúpi do tejto aktivity a urobí kus práce aj na tomto poli,
aj keď priamo z kompetencií PSK nevyplýva riešenie nezamestnanosti, ale aj takéto kroky
môžu napomôcť k riešeniu tejto otázky v kraji. Takže víta a podporuje túto aktivitu.
Poslankyňa Turčanová si preštudovala návrh uvedených stanov a má otázky k článku 9 –
predstavenstvo, kde sa v bode 9.4 píše, že predstavenstvo má 5 – 7 členov a 3 náhradníkov.
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Zakladajúcich členov je zatiaľ 11, to znamená, že nie všetci budú členmi predstavenstva.
Zaujíma sa o kľúč, akým sa budú vyberať členovia predstavenstva a či by nebolo vhodné
stanovy upraviť tak, aby počet členov bol fixný, buď 7 alebo 5. Pripravila aj doplňovací návrh
k uzneseniu, ktorý odovzdala predsedovi PSK. MVDr. Cacara odpovedal, že agentúra má
v stanovách uvedených 11 zakladajúcich členov, ale už dnes ich je viac a zajtra sa uskutoční
stretnutie s Prešovskou univerzitou, ktorá sa tiež bude počítať za zakladajúceho člena. Dúfa,
že sa pripojí k tejto iniciatíve. Subjekty uvedené v materiáli už schválili vstup do VIA. Táto
aktivita by mala byť už uzavretá, príprava beží od mája 2014. Uskutočnili sa aj stretnutia
s ministrom hospodárstva, s generálnym riaditeľom sekcie stratégie, bola dohodnutá
konkrétna spolupráca so SARIO, všetci vítajú takúto aktivitu v regióne. Zakladajúci členovia
majú lepšie postavenie a určité výhody oproti tým, ktorí budú vstupovať neskôr, napr. že
neplatia členské. Medzi takých členov počíta tých, ktorí budú aktívne pracovať v agentúre,
teda svojou činnosťou prispejú k jej fungovaniu a svoje členstvo nebudú plniť finančne ale
inou formou. 5 členov by malo dostatočne stačiť na fungovanie predstavenstva a ak porastie
počet členov agentúry, bude potrebné väčšie predstavenstvo, preto je uvedený počet 7.
Predstavenstvo bude výkonný orgán, ale nie je to predstavenstvo akciovej spoločnosti, kde
členovia sedia a berú za to peniaze. VIA nepočíta s odmeňovaním členov predstavenstva,
preto je udaný počet 5 členov a 3 náhradníkov, aby predstavenstvo bolo aj funkčné a aby bola
zabezpečená funkčnosť celej agentúry. Všetky ďalšie otázky rieši kongres, ktorý je najvyšším
orgánom agentúry tak, ako to býva v bežných agentúrach, občianskych združeniach, firmách,
ktorý môže meniť stanovy, rozšíriť členov predstavenstva, zmeniť počet, nebráni sa tomu.
Dnes, pri zakladaní agentúry je to takto, aby mala možnosť rásť. Poslankyňa Turčanová
reagovala tým, že predstavenstvo sa bude schádzať raz za štvrťrok ale nie kongres, to je pre
ňu nová informácia. V materiáli je uvedené, že najvyšším orgánom je valné zhromaždenie,
ktoré schvaľuje zmenu stanov. Na prvom valnom zhromaždení by sa mal odsúhlasiť počet
členov predstavenstva 5 alebo 7. Vo svojom doplňovacom návrhu doplnila bod 3 v znení:
Zastupiteľstvo odporúča zástupcovi PSK presadzovať úpravu stanov na valnom zhromaždení
občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra v článku 9 – Predstavenstvo,
aby bol presný počet členov predstavenstva a aby PSK mal zástupcu v predstavenstve.
Poslanec Kahanec chcel vedieť, aký je zámer a predstava agentúry, aby sa naplnil cieľ
v bode f), teda postupné vyrovnanie rozdielov medzi regiónmi Slovenska. MVDr. Cacara
odpovedal, že v krátkosti sa to nedá povedať, preto je pripravený stretnúť sa s poslancom
Kahancom osobne a predstaviť mu oveľa širšie a hlbšie zámery. Predseda PSK Chudík
dodal, že nikdy sa nemôže stať to, čo na medzinárodnej konferencii v Bratislave v roku 2005
za účasti eurokomisárky pre regionálny rozvoj, keď podpredseda vlády a minister financií
povedal, že od silne ekonomickej Bratislavy sa bude silne rozvíjať celé Slovensko, takto to
nikdy nemôže byť. Poslanec Vook poznamenal, že výkon funkcie člena predstavenstva nie je
spojený s odmenou, ale v bode 9.4 je uvedené, že je spojený s odmenou. MVDr. Cacara
odpovedal, že stanovy umožňujú odmeňovanie podliehajúce valnému zhromaždeniu
a v prvých rokoch, minimálne v prvom roku, sa nepočíta s vyplatením nejakej odmeny,
pretože nebude z čoho. Agentúra začína svoju činnosť, bude potrebné investovať, z členského
sa takáto rozsiahla činnosť nedokáže zabezpečiť, určite sa budú hľadať iné podporné
programy na zabezpečenie fungovania agentúry a odmeny v prvom roku určite nebudú
vyplácané. Poslanec Damankoš pripomenul, že v materiáli sa spomína aktívne vyhľadávanie
možností čerpania eurofondov. Opýtal sa, či občianske združenie plánuje byť príjemcom
európskych prostriedkov, ak áno, v akých oblastiach. Predseda PSK Chudík odpovedal, že
môže byť príjemcom vtedy, keď bude oprávneným príjemcom na základe výzvy
a nepredpokladá, že to bude možné. Stále je pri výzve udaný oprávnený prijímateľ, čiže tým
spôsobom sa to bude riešiť. Poslankyňa Turčanová by bola rada, keby odpovedal MVDr.
Cacara, pretože má skúsenosti s občianskymi združeniami v súvislosti s prijímaním
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eurofondov a je to možné. Záleží to na postavení výzvy, ale mimovládne organizácie sú
väčšinou tiež oprávnenými žiadateľmi, pokiaľ to nie sú účelové výzvy určené pre kraje, obce
a mestá. Predseda PSK Chudík je presvedčený, že táto agentúra do toho pôjde v prípade, že
bude daná výzva a prijímateľom bude môcť byť VIA, lebo ináč nemá zmysel jej založenie.
Všetko záleží od danej výzvy. MVDr. Cacara potvrdil odpoveď predsedu PSK, ktorý podľa
neho odpovedal správne a k veci. VIA určite počíta s tým, že takéto výzvy prídu a že VIA sa
bude môcť uchádzať aj o eurofondy. Rozsah činnosti, ktoré chce agentúra robiť, je veľmi
veľký (podnikateľské aktivity, cestovný ruch, služby, príchod investorov atď.), čiže forma sa
určite nájde. Predseda PSK Chudík poďakoval MVDr. Cacarovi za uvedenie materiálu.
Odporúča za člena aj Prešovskú univerzitu, keďže členmi sú aj dve košické univerzity. Je
presvedčený, že Prešovská univerzita podporí túto aktivitu.
Doplňovací návrh poslankyne Turčanovej:
Zastupiteľstvo odporúča zástupcovi PSK presadzovať na valnom zhromaždení úpravu
stanov občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra v článku 9 –
Predstavenstvo tak, aby bol presný počet členov predstavenstva a aby PSK mal zástupcu
v predstavenstve.
Hlasovanie:
za: 28
proti: 0
zdržalo sa: 25
Doplňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov
A/ s c h v a ľ u j e
členstvo Prešovského samosprávneho kraja v občianskom združení Východoslovenská
investičná agentúra z pozície zakladajúceho člena agentúry
B/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh stanov občianskeho združenia Východoslovenská investičná agentúra tak, ako je
uvedený v prílohe k tomuto uzneseniu
C/ o d p o r ú č a
zástupcovi PSK presadzovať na valnom zhromaždení úpravu stanov občianskeho
združenia Východoslovenská investičná agentúra v článku 9 – Predstavenstvo tak,
aby bol presný počet členov predstavenstva a aby PSK mal zástupcu v predstavenstve.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 98/2014 zo dňa 28. 10. 2014

STANOVY
občianskeho združenia

Východoslovenská investičná agentúra
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Preambula
Skutočnosť, že východné Slovensko dlhodobo patrí medzi najzaostalejšie regióny Slovenska
a EÚ a neustále narastajúci rozdiel voči ostatným regiónom Slovenska a Bratislave, vedie
zakladateľov tohto občianskeho združenia k rozhodnutiu, že spoločným úsilím jej členov,
ktorí majú seriózny záujem ovplyvniť a zmeniť tento vývoj, naplnia víziu prosperity tohto
regiónu.
Článok 1
NÁZOV A SÍDLO
1.1

Názov občianskeho združenia je Východoslovenská investičná agentúra (ďalej len
„agentúra“). Skrátený názov občianskeho združenia je „VIA“.

1.2

Sídlom agentúry je Nám. Maratónu mieru 1, 040 01 Košice.
Článok 2
PRÁVNE POSTAVENIE

2.1

Agentúra je občianskym združením podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov.
Článok 3
CIELE

3.1 Cieľmi agentúry sú najmä:
a) podpora a rozvoj iniciatív zameraných na zatraktívnenie regiónu východného

Slovenska ako miesta, kde sa oplatí podnikať a žiť;
b) prezentácia a propagácia regiónu s cieľom zviditeľniť región pre potenciálnych

investorov a to prostredníctvom kontaktov svojich členov a partnerov, ako aj svojou
vlastnou činnosťou, ako aj východniarov a ich sympatizantov žijúcich mimo tento
región;
c) podpora

rozvojových programov zameraných na riešenie ekonomických,
hospodárskych a spoločenských problémov regiónu, hlavne zjednocovaním
parciálnych a rozdrobených aktivít obidvoch samostatných krajov, miest, obcí, ale aj
jednotlivých agentúr, komôr a organizácií zaoberajúcich sa touto problematikou na
regionálnej úrovni;

d) serióznou a kvalifikovanou spoluprácou jednotlivých diplomatických zastúpení

priamo a aktívne propagovať región východného Slovenska v zahraničí najmä s
dôrazom na geografické výhody pre potenciálnych investorov do oblasti
priemyselnej výroby, výskumu a vývoja, cestovného ruchu, zdravotníctva, školstva
a kultúry;
e) tvorba a podpora rozvojových programov zameraných na ekonomické, hospodárske,

kultúrne a spoločenské problémy regiónu;
f) pomoc vláde SR a Európskej únii s cieľom postupného vyrovnávania rozdielov voči

ostatným regiónom Slovenska a EÚ tak, aby sa aj táto časť Slovenska stala
rovnocennou hospodárskou, kultúrnou a spoločenskou súčasťou zjednocujúcej sa
Európy;
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g) priniesť do regiónu východného Slovenska prostredníctvom nových investícií nové

pracovné príležitosti v oblasti priemyselnej výroby, cestovného ruchu, služieb,
výskumu a vývoja v rôznych sektoroch hospodárstva hlavne s vyššou pridanou
hodnotou;
h) vytvorenie platformy pre výmenu dôležitých informácií medzi jej jednotlivými

členmi a partnermi s cieľom vzájomne podporiť vlastné aktivity, ako aj aktivity
jednotlivých členov v nadväznosti na rozvoj regiónu;
i)

vytvárať priestor na odbornú diskusiu a formovanie názorov na tému koncepcie a
stratégie rozvoja a smerovania východoslovenského regiónu v jednotlivých
oblastiach podnikateľských aktivít v previazanosti na národnú stratégiu rozvoja
regiónov v rokoch 2014 – 2020;

j) vlastnou činnosťou, ako aj činnosťou svojich členov, bude agentúra aktívne

vyhľadávať možnosti čerpania eurofondov a príp. iných podporných grantov a ich
implementáciu v regióne východného Slovenska s cieľom maximálneho využitia
zahraničných zdrojov v nasledujúcom programovacom období.
Článok 4
ČLENSTVO
4.1

Zakladajúcimi členmi agentúry sú:
• Patriot – klub východniarov,
• Košický samosprávny kraj,
• Prešovský samosprávny kraj,
• Mesto Košice,
• Mesto Prešov,
• Obec Kechnec,
• PFP, s. r. o., Košice,
• Excellent, spol. s r.o., Košice,
• Technická univerzita Košice,
• Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
• IURISTICO, s. r. o.
• .............................
• .............................
Osobitné postavenie zakladajúcich členov je uvedené v Článkoch 4, 6 a 8.

4.2

Členom agentúry môže byť právnická osoba, fyzická osoba staršia ako 18 rokov, alebo
organizácia zriadená na základe osobitného predpisu, ktorá pozná Stanovy agentúry
a zaviaže sa ich plniť.

4.3

Každý člen agentúry koná na zasadnutiach osobne alebo v zastúpení na základe
písomného splnomocnenia. V prípade člena právnickej osoby alebo splnomocnenia
udeleného právnickej osobe koná za túto osobu jej štatutárny orgán.

4.4

Členovia agentúry nezodpovedajú a ani žiadnym spôsobom neručia za jej záväzky. Sú
však povinní včas platiť členské príspevky, s výnimkou uvedenou v Článku 6 ods. 6.4
Stanov.

4.5

Člen agentúry má nasledujúce základné práva:
a) zúčastňovať sa na činnosti agentúry,
b) voliť a byť volený do orgánov agentúry,
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c) predkladať podnety, návrhy a sťažnosti orgánom agentúry,
d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach agentúry.

4.6

Člen agentúry má nasledujúce základné povinnosti:
a) dodržiavať Stanovy,
b) podľa svojich možností a schopností sa podieľať na plnení cieľov agentúry,
c) podľa svojich možností a schopností sa podieľať na správe, ochrane a zveľaďovaní
majetku agentúry,
d) platiť členské príspevky.

4.7

Vznik členstva
S výnimkou členstva zakladajúcich členov agentúry, ktoré vzniká dňom vzniku
agentúry, členstvo ostatných záujemcov vzniká kumulatívnym splnením nasledujúcich
podmienok:
a) predloženie písomnej prihlášky, ktorej súčasťou je vyhlásenie záujemcu, že sa
oboznámil so Stanovami a v prípade vzniku jeho členstva sa nimi zaväzuje riadiť,
b) akceptácia prihlášky predstavenstvom; prihláška sa považuje za akceptovanú, pokiaľ
predstavenstvo na svojom zasadnutí, ktoré nasleduje po jej prijatí, prihlášku
neodmietne nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých jeho členov, pričom
predstavenstvo agentúry je povinné o tejto skutočnosti záujemcu písomne
informovať bez zbytočného odkladu,
c) zaplatenie prvého členského príspevku v súlade s Článkom 6 týchto Stanov.

4.8

Zánik členstva
Členstvo zaniká niektorým z nasledujúcich spôsobov:
a) doručením oznámenia člena o vystúpení z agentúry predstavenstvu agentúry,
b) uplynutím 30-tich dní odo dňa, keď bola členovi doručená upomienka na zaplatenie

členského príspevku po tom, čo sa ocitol v omeškaní s jeho úhradou, pokiaľ ani
v tejto lehote dlžný členský príspevok nezaplatil,
c) rozhodnutím valného zhromaždenia o vylúčení člena z agentúry,
d) zánikom právnickej osoby, alebo smrťou fyzickej osoby člena agentúry,
e) zánikom agentúry.

Článok 5
ČESTNÉ ČLENSTVO
5.1

Čestným členom sa môže stať fyzická osoba staršia ako 18 rokov alebo právnická
osoba, ktorá významným spôsobom prispela k dosahovaniu cieľov agentúry, alebo
agentúru podporuje v jej činnosti (napr. vysoké školy, vyššie územné celky a pod.).
O vzniku alebo odňatí čestného členstva rozhoduje predstavenstvo. Čestné členstvo
môže byť udelené fyzickej osobe alebo právnickej osobe aj za predpokladu, že nespĺňa
podmienky pre vznik členstva v agentúre podľa Článku 4 ods. 4.2 Stanov.

5.2

Na čestného člena sa nevzťahuje povinnosť platiť členské príspevky. Čestný člen má
právo zúčastňovať sa na činnosti agentúry a rokovaní jej orgánov. Čestný člen však
nemá právo hlasovať na valnom zhromaždení agentúry a ani sa naňho neprihliada pri
zisťovaní uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia. Čestný člen môže byť volený do
orgánov agentúry.
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Článok 6
ČLENSKÉ PRÍSPEVKY
6.1

Členské príspevky budú platené jedenkrát ročne vkladom alebo prevodom na bankový
účet agentúry. Predstavenstvo môže určiť aj iné spôsoby úhrady členských príspevkov,
ktoré oznámi členom v dostatočnom časovom predstihu.

6.2

Splatnosť členských príspevkov je nasledovná:
a) záujemcovia o členstvo v agentúre, ktorí nie sú zakladajúcimi členmi agentúry, sú

povinní zaplatiť prvý členský príspevok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia
písomného oznámenia o akceptácii prihlášky predstavenstvom agentúry,
b) všetky ďalšie členské príspevky sú členovia agentúry povinní zaplatiť do 31. januára

príslušného kalendárneho roka.
6.3

Výška jednotlivých členských príspevkov:
• študenti a ekonomicky neaktívne osoby – 250 EUR,
• fyzická osoba – 500 EUR,
• právnická osoba – 1 000 EUR.

6.4

Ak členstvo niektorého člena agentúry vzniklo alebo sa skončilo počas kalendárneho
roka, za ktorý sa platí členský príspevok, je tento člen povinný zaplatiť celý členský
príspevok, akoby bol členom po celý uvedený kalendárny rok. Táto povinnosť sa
nevzťahuje na prípad zániku členstva v agentúre podľa Článku 4 ods. 4.8 písm. b)
Stanov.

6.5

Zakladajúci členovia agentúry nie sú povinní platiť členské príspevky. Tým nie je
dotknuté ich právo uhradiť členské príspevky na dobrovoľnej báze, a to aj nepeňažným
plnením.
Článok 7
ORGÁNY AGENTÚRY

7.1

Orgánmi agentúry sú:
a) valné zhromaždenie,
b) predstavenstvo,
c) dozorná rada.
Článok 8
VALNÉ ZHROMAŽDENIE

8.1

Valné zhromaždenie, ktoré je tvorené všetkými členmi agentúry, je najvyšším orgánom
agentúry.

8.2

Člen agentúry sa zúčastňuje na valnom zhromaždení osobne alebo v zastúpení na
základe písomného splnomocnenia. Člen agentúry, ktorý je fyzickou osobou, sa pri
registrácii preukáže dokladom totožnosti. Člen agentúry, ktorý je právnickou osobou, sa
preukáže originálom alebo osvedčenou kópiou dokladu o jej existencii (napr. výpisom
z obchodného registra) a dokladom totožnosti osoby, ktorá koná v jej mene, resp. ktorá
ju zastupuje.

8.3

Valné zhromaždenie zvoláva Predstavenstvo podľa potreby, minimálne 1 x ročne.
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8.4

Predstavenstvo zašle pozvánku všetkým členom agentúry na adresu sídla alebo bydliska
uvedenú v zozname členov najmenej 30 dní pred konaním valného zhromaždenia.
Pozvánka na valné zhromaždenie obsahuje aspoň:
a) názov a sídlo občianskeho združenia,
b) miesto, dátum a hodinu konania valného zhromaždenia,
c) označenie, či sa zvoláva riadne alebo mimoriadne valné zhromaždenie,
d) program rokovania valného zhromaždenia.

8.5

Ak je v programe valného zhromaždenia zaradená zmena Stanov, pozvánka na valné
zhromaždenie musí obsahovať znenie navrhovaných zmien.

8.6

Valné zhromaždenie sa koná v mieste sídla agentúry, ak predstavenstvo nerozhodne o
inom mieste konania. Miesto, dátum a hodina konania valného zhromaždenia sa musia
určiť tak, aby čo najmenej obmedzovali možnosť členov zúčastniť sa na valnom
zhromaždení.

8.7

Prítomní členovia sa zapisujú do listiny prítomných, ktorá obsahuje názov a sídlo
právnickej osoby alebo meno a bydlisko fyzickej osoby, ktorá je členom, prípadne
splnomocnenca, počet hlasov, prípadne údaj o tom, že ide o čestné členstvo, s ktorým
nie je spojené právo hlasovať. Správnosť listiny prítomných potvrdzujú svojimi
podpismi zvolení predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ a overovatelia. Listina
prítomných je prílohou zápisnice z konania valného zhromaždenia.

8.8

Zasadnutia valného zhromaždenia sú neverejné a môžu sa ich zúčastniť jedine členovia
agentúry, členovia orgánov agentúry, čestní členovia a hostia pozvaní na základe
písomnej pozvánky predstavenstva.

8.9

O zaradení záležitostí neuvedených v navrhovanom programe rokovania valného
zhromaždenia do programu rokovania valného zhromaždenia možno rozhodnúť len za
účasti a so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov agentúry.

8.10 Valné zhromaždenie je schopné uznášania, ak je prítomná nadpolovičná väčšina
všetkých členov agentúry.
8.11 Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí:
a) schvaľovanie a zmena Stanov agentúry,
b) voľba členov predstavenstva (vrátane náhradníkov) a členov dozornej rady agentúry,
c) odvolanie členov predstavenstva (vrátane náhradníkov) a členov dozornej rady
agentúry,
d) vylúčenie člena agentúry,
e) stanovenie výšky členských príspevkov,
f) schvaľovanie rozpočtu agentúry,
g) rozhodnutie o rozpustení agentúry alebo jej zlúčení s iným združením,
h) schvaľovanie zmluvy o súčinnosti,
i) rozhodovanie o ďalších otázkach, ktorých rozhodovanie si valné zhromaždenie
vyhradí.
8.12 S výnimkou rozhodovania podľa ods. 8.11 písm. a), d) a g) tohto článku Stanov, kedy
valné zhromaždenie rozhoduje 2/3 väčšinou hlasov všetkých členov agentúry, rozhoduje
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valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov agentúry prítomných na
valnom zhromaždení. Ak valné zhromaždenie nebude z akéhokoľvek dôvodu spôsobilé
rozhodnúť o niektorej zo záležitostí uvedených v ods. 8.11 písm. a), d) a g) tohto
článku, ktorá bola zaradená do programu tohto valného zhromaždenia, predstavenstvo
(spôsobom ustanoveným vyššie) zvolá do 30 dní odo dňa jeho konania mimoriadne
valné zhromaždenie, na ktorom bude dotknutá záležitosť predložená v nezmenenom
rozsahu na opätovné prerokovanie a rozhodnutie, pričom na prijatie rozhodnutia bude
postačovať nadpolovičná väčšina prítomných členov agentúry.
8.13 V prípade rozhodovania podľa odseku 8.11 písm. d) tohto článku Stanov člen, o ktorého
vylúčení sa hlasuje, nemá právo hlasovať o tomto rozhodnutí. Ak je predmetom
rozhodovania podľa odseku 8.11 písm. d) tohto článku Stanov vylúčenie zakladajúceho
člena alebo čestného člena agentúry, dôvodom pre vylúčenie môže byť výlučne závažné
porušenie povinností člena voči agentúre, alebo ak člen koná v podstatnom rozpore
s oprávnenými záujmami agentúry a od takého konania neupustí napriek písomnej
výzve doručenej tomuto členovi. Valné zhromaždenie v takomto prípade rozhoduje 3/5
väčšinou hlasov všetkých členov agentúry.
8.14 Každý zo zakladajúcich členov agentúry má na valnom zhromaždení 2 (dva) hlasy,
ostatným členom prislúcha 1 (jeden) hlas.
8.15 Valné zhromaždenie zvolí svojho predsedu, zapisovateľa, dvoch overovateľov zápisnice
a dvoch skrutátorov. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia poverí
predstavenstvo jeho vedením svojho člena alebo inú osobu; ak taká osoba nie je na
valnom zhromaždení prítomná, môže valné zhromaždenie do zvolenia jeho predsedu
viesť ktorýkoľvek z členov agentúry.
8.16 Hlasuje sa odovzdaním hlasovacieho lístka. Každý člen má jeden hlasovací lístok
reprezentujúci celkový počet jeho hlasov. Výsledok hlasovania oznamujú skrutátori
predsedovi valného zhromaždenia a zapisovateľovi.
8.17 Rozhodnutia valného zhromaždenia sa prijímajú vo forme uznesenia valného
zhromaždenia, ktorého úplné znenie sa uvedie v zápisnici o valnom zhromaždení.
8.18 Zápisnica o valnom zhromaždení obsahuje:
a) názov a sídlo občianskeho združenia,
b) dátum, miesto a čas konania valného zhromaždenia,
c) meno predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
a skrutátorov,
d) opis prerokovania jednotlivých bodov programu valného zhromaždenia,
e) rozhodnutie valného zhromaždenia s uvedením výsledku hlasovania.
8.19 K zápisnici sa priložia návrhy a vyhlásenia predložené na valnom zhromaždení na
prerokovanie.
8.20 Predstavenstvo zabezpečuje vyhotovenie zápisnice o valnom zhromaždení do 30 dní od
jeho ukončenia. Zápisnicu podpisuje predseda valného zhromaždenia, zapisovateľ
a dvaja zvolení overovatelia.
8.21 Najmenej 1/3 všetkých členov agentúry môže s uvedením dôvodov písomne požiadať
Predstavenstvo o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia na prerokovanie
navrhovaných záležitostí.
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8.22 Predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie tak, aby sa konalo najneskôr do
40 dní odo dňa, keď mu bola doručená žiadosť o jeho zvolanie. Predstavenstvo nie je
oprávnené meniť navrhovaný program valného zhromaždenia. Predstavenstvo je
oprávnené navrhovaný program valného zhromaždenia doplniť iba so súhlasom členov,
ktorí požiadali o zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia.
8.23 Ak predstavenstvo nesplní povinnosť podľa odseku 8.22 tohto článku Stanov, valné
zhromaždenie je s primeraným použitím odseku 8.4 tohto článku Stanov oprávnený
zvolať ktorýkoľvek z členov agentúry. Do zvolenia predsedu valného zhromaždenia
môže valné zhromaždenie viesť ktorýkoľvek z členov agentúry.
Článok 9
PREDSTAVENSTVO
9.1

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom agentúry, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej
mene. Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach agentúry, pokiaľ nie sú
týmito Stanovami vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia.

9.2

Predseda predstavenstva je vždy prezident PATRIOT – klubu východniarov alebo osoba
určená klubom Patriot, ktorá je členom klubu. Predseda riadi a koordinuje činnosť
predstavenstva, dohliada na činnosť výkonného riaditeľa medzi zasadnutiami
predstavenstva a pravidelne s výkonným riaditeľom komunikuje. Predstavenstvo
zvoláva predseda podľa potreby, minimálne jedenkrát za štvrťrok.

9.3

Predstavenstvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov.
Hlasovať je možné aj per-rollam, pričom podrobné pravidlá si vnútorne upraví
predstavenstvo.

9.4

Predstavenstvo má 5 – 7 členov a 3 náhradníkov. Člen predstavenstva je pri výkone
funkcie nezastupiteľný. S výkonom funkcie člena predstavenstva je spojená odmena,
ktorá podlieha schváleniu valným zhromaždením.

9.5

Náhradníci majú právo zúčastňovať sa rokovaní predstavenstva a byť informovaní
o činnosti predstavenstva v rovnakom rozsahu ako ostatní členovia predstavenstva,
nemajú však právo hlasovať a ani sa na nich neprihliada pri zisťovaní
uznášaniaschopnosti predstavenstva. Na náhradníkov sa primerane vzťahujú
ustanovenia odseku 9.4 tohto článku Stanov.

9.6

Členov predstavenstva a náhradníkov volí a odvoláva valné zhromaždenie.

9.7

Funkčné obdobie členov predstavenstva a náhradníkov je 3 roky.

9.8

Členom predstavenstva môže byť jedine fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá
súhlasí s kandidatúrou.

9.9

Ak by funkcia člena predstavenstva zanikla z akéhokoľvek dôvodu pred uplynutím jeho
funkčného obdobia, na jeho miesto nastúpi prvý z dvojice náhradníkov zvolených
valným zhromaždením (resp. prvý z dvojice náhradníkov určených týmito Stanovami);
pokiaľ zostal len jeden náhradník, nastupuje na miesto člena predstavenstva tento
náhradník. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia týchto Stanov o funkčnom období
náhradníkov skončí funkčné obdobie náhradníka, ktorý nastúpil na miesto člena
predstavenstva, ktorého funkcia zanikla podľa predchádzajúcej vety, uplynutím
pôvodného funkčného obdobia člena, ktorého nahradil.

9.10 Ak počet členov predstavenstva klesne pod 5 (aj po doplnení náhradníkmi),
predstavenstvo zvolá mimoriadne valné zhromaždenie za účelom odvolania
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zostávajúcich členov predstavenstva a voľby nových členov predstavenstva a nových
náhradníkov. Členovia predstavenstva môžu byť znovuzvolení do funkcie člena
predstavenstva.
9.11 Ak člen predstavenstva svojím konaním poškodzuje záujmy agentúry, môže byť
odvolaný valným zhromaždením. Tým nie je dotknutá právomoc valného zhromaždenia
odvolať člena predstavenstva aj z iných dôvodov.
9.12 Predstavenstvo má právomoc najmä:
a) uskutočniť výber, menovať výkonného riaditeľa do funkcie a stanoviť rozsah
a podmienky jeho činnosti, ako aj rozsah a spôsob, akým koná v mene agentúry,
b) schvaľovať rozsah právomocí a povinností výkonného riaditeľa,
c) schvaľovať úkony, ktoré presahujú rozsah právomocí výkonného riaditeľa,
d) navrhovať ročný rozpočet schvaľovaný valným zhromaždením s vyznačením
hlavných projektov, na ktoré budú čerpané prostriedky z rozpočtu,
e) v súlade so schváleným ročným rozpočtom zabezpečovať plnenie jednotlivých
projektov,
f) zabezpečovať vydávanie a schvaľovanie verejných stanovísk agentúry,
g) schvaľovať vznik, činnosť a ciele pracovných skupín a rozhodovať o zrušení
pracovných skupín,
h) schvaľovať výkon inej činnosti za odplatu v súlade s Článkom 14 Stanov,
i) ustanoviť likvidátora v prípade likvidácie agentúry,
j) navrhovať a schvaľovať kandidátov na čestných členov agentúry,
k) schvaľovať členstvo v agentúre, viesť zoznam členov agentúry,
l) navrhovať ročný členský príspevok.
Článok 10
DOZORNÁ RADA
10.1 Kontrolným orgánom agentúry je dozorná rada. Dozorná rada za svoju činnosť
zodpovedá valnému zhromaždeniu. Dozorná rada má troch členov.
10.2 Členovia dozornej rady sú pri výkone funkcie nezastupiteľní. S výkonom funkcie člena
dozornej rady je spojená odmena, ktorá podlieha schváleniu valným zhromaždením.
10.3 Dozornú radu volí a odvoláva valné zhromaždenie agentúry na funkčné obdobie troch
rokov. Členom dozornej rady môže byť jedine fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá
súhlasí s kandidatúrou.
10.4 Funkcia člena dozornej rady je nezlučiteľná s členstvom v predstavenstve.
10.5 Dozorná rada kontroluje hospodárenie agentúry, upozorňuje predstavenstvo na
nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, kontroluje dodržiavanie všeobecne
záväzných právnych predpisov, Stanov a vnútorných predpisov, kontroluje vedenie
účtovníctva, vyjadruje sa k účtovnej závierke a správe o hospodárení agentúry.
10.6 Dozorná rada je oprávnená nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa
činnosti agentúry.
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Článok 11
VÝKONNÝ RIADITEĽ
11.1 Výkonným riaditeľom môže byť člen predstavenstva, alebo tretia osoba menovaná
predstavenstvom.
11.2 Výkonný riaditeľ riadi a zabezpečuje činnosť agentúry smerujúcu k dosiahnutiu
stanovených cieľov .
11.3 Rozsah činnosti a konkrétne úlohy stanoví výkonnému riaditeľovi predstavenstvo.
Článok 12
KONANIE V MENE AGENTÚRY
12.1 Štatutárnym orgánom agentúry je jej predstavenstvo. V mene agentúry koná predseda
a podpredseda predstavenstva samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému
názvu agentúry pripojí svoj podpis.
12.2 V mene agentúry môže konať aj jej výkonný riaditeľ a to v rozsahu a spôsobom
určeným predstavenstvom.
Článok 13
ZÁSADY HOSPODÁRENIA AGENTÚRY
13.1 Činnosť agentúry je financovaná z príjmov agentúry. Príjmy agentúry tvoria najmä:
a) členské príspevky,
b) príjmy z organizácie seminárov, školení a publikačnej činnosti,
c) príjmy z iných činností agentúry,
d) príjmy z nájmu majetku agentúry,
e) príspevky a dotácie,
f) dary,
g) granty a finančné výpomoci,
h) iné príjmy.
13.2 Výdavky agentúry tvoria najmä výdavky na činnosť agentúry, predstavenstva,
výkonného riaditeľa, na propagáciu a aktivity súvisiace s napĺňaním cieľov agentúry.
13.3 Predstavenstvo pripraví rámcový ročný rozpočet agentúry na príslušný kalendárny rok,
ktorý schvaľuje valné zhromaždenie. Konkrétne plnenie ročného rozpočtu kontroluje
dozorná rada. Každý člen môže po požiadaní predstavenstva nahliadať do účtovníctva
agentúry a všetkých súvisiacich dokumentov.
13.4 Ak nedôjde k schváleniu rozpočtu agentúry na príslušný kalendárny rok najneskôr
do 28. februára daného kalendárneho roka, spravuje sa rozpočtové hospodárenie
agentúry v danom kalendárnom roku až do schválenia rozpočtu valným zhromaždením
(tzv. rozpočtové provizórium) návrhom rozpočtu, ktorý pripravilo predstavenstvo,
pričom výdavky v každom mesiaci rozpočtového provizória nesmú prekročiť 1/12
celkových výdavkov rozpočtu predchádzajúceho kalendárneho roka.
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Článok 14
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
14.1 Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa primerane aplikujú príslušné ustanovenia
zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
14.2 Akékoľvek oznámenia alebo iná formálna komunikácia medzi agentúrou a jej členmi
bude realizovaná v písomnej forme a bude doručovaná, ak v týchto Stanovách nie je
uvedené inak, na poštové alebo e-mailové adresy alebo faxové čísla členov uvedené
v zozname členov agentúry zostavenom a vedenom predstavenstvom podľa údajov
uvedených v členských prihláškach. Členovia sú povinní bez zbytočného odkladu
informovať agentúru o zmene ich kontaktných údajov na účely doručovania. Bez
ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti je agentúra oprávnená využiť na informovanie
svojich členov aj oficiálne webové stránky agentúry.
14.3 Návrh stanov bol prerokovaný a schválený zakladajúcimi členmi v Košiciach dňa
___________, ktorí zo svojho stredu ustanovili prípravný výbor v zložení:
a) MVDr. Peter Cacara,
nar. .................., r. č. .................., bytom Slnečnicová 32, 044 20 Malá Ida,
b) Prof. Ing. Juraj Banský, CSc.,
nar. .................., r. č. .................., bytom Cyklistická 13, 040 01 Košice,
c) Ing. Pavel Fiala,
nar. .................., r. č. .................., bytom Matuškova 2, 040 11 Košice.
14.5 Prípravný výbor podá návrh na registráciu Agentúry na Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky. Návrh podpíšu členovia prípravného výboru a uvedú svoje mená a
priezviská, rodné čísla a bydliská. Splnomocnenom prípravného výboru, ktorý je
oprávnený konať v ich mene je MVDr. Peter Cacara, nar. .................., r. č. ..................,
bytom Slnečnicová 32, 044 20 Malá Ida.
14.6 Tieto Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie agentúry ako občianskeho
združenia Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Košice ............................
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K bodu 4 – Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2014 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2014:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
finančného Úradu PSK, upozornila prítomných poslancov, že pred zasadnutím dostali
materiál s názvom Návrh na združenú investíciu „Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého areálu
na Štrbskom Plese“. Na základe rozhodnutia Rady PSK zo dňa 27. 10. 2014 tento materiál
nebude samostatne prerokovaný, ale bol zapracovaný do piatej úpravy rozpočtu s tým, že
nový návrh uznesenia taktiež dostali poslanci pred zasadnutím zastupiteľstva. Od posledného
zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 26. 8. 2014 došlo k dvom zmenám rozpočtu PSK. Jedna
zmena bola realizovaná na základe Zásad rozpočtového procesu PSK a zároveň
splnomocnenia predsedu Zastupiteľstvom PSK v prijatom uznesení, kde išlo o presun
finančných prostriedkov pre kofinancovanie projektu OPIS v objeme 1 379 € v kapitálových
výdavkoch z oddielu 04.1.2 pre oddiel vyššie územné celky. Druhá zmena bola realizovaná zo
zákona v zmysle § 14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom
znení. Tieto dve zmeny boli podkladom k príprave piatej úpravy rozpočtu predloženej na
dnešné rokovanie, ktorej obsahom je presun v rámci oddielu vyššie územné celky a cestná
doprava na trovy exekúcie, presun v rámci sociálneho zabezpečenia z bežných výdavkov na
kapitálové výdavky na základe žiadosti organizácie DSS Brezovička, navýšenie rozpočtu
kapitálových príjmov a kapitálových výdavkov o mimorozpočtové zdroje v súlade s § 23
zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Boli to darované finančné prostriedky bez
účelového určenia a preto sú predmetom prerokovania v zastupiteľstve. Ďalej je to zníženie
rozpočtu kapitálových výdavkov všeobecnej pracovnej oblasti a presun do jednotlivých
oblastí financovania podľa uvedeného materiálu. V rámci vyšších územných celkov sa
upravuje rozpočet smerom hore práve o združenú investíciu s obcou Štrba na dobudovanie
lyžiarskeho bežeckého areálu o 300 000 €, čo je zmena oproti pôvodnému uzneseniu, ktoré
bolo súčasťou zaslaného materiálu. Na str. 7 sa nachádza rozpis kapitálových výdavkov, kde
je tak isto doplnená táto združená investícia v časti vyššie územné celky aj vo všeobecnej
pracovnej oblasti. V rámci úpravy rozpočtu sa bežné príjmy nemenia a bežné výdavky sa
znižujú o 588 €. Ide o presun, ktorý bol realizovaný na úhradu trov konania aj za DSS
Brezovička, ktorá požiadala o presun finančných prostriedkov do kapitálového rozpočtu, aby
si mohla realizovať investičnú akciu a taktiež sa jej týkali aj darované finančné prostriedky,
ktoré sa dostávajú opätovne do obehu v rámci rozpočtu PSK. Kapitálové príjmy sa upravujú
v objeme 445 € práve o darované prostriedky pre DSS Brezovička a kapitálové výdavky sa
znižujú o 1 240 340 €. Zníženie kapitálových výdavkov má vplyv na finančné operácie, lebo
vplývajú práve na túto zmenu, ďalej je to splátka úveru a zníženie rozpočtu o úverové zdroje.
Poukázala na oddiel 04.1.2 všeobecná pracovná oblasť, kde je ponechaná rezerva
kapitálových výdavkov, z ktorých sa presúvajú finančné prostriedky v prospech jednotlivých
oddielov. Po realizácii týchto rozpočtových úprav zostane nerozpísaná rezerva z rezervného
fondu 778 804 € a zo zdroja 41, čo sú aktuálne rozpočtové prostriedky kapitálových výdavkov
pre tento rok v objeme 199 825 €. Je nevyhnutné ponechať si rezervu 770 000 € na realizáciu
faktúr súvisiacich s europrojektmi, ide o nadlimitné výdavky pre SÚC PSK, ktoré boli
prerokované v komisii finančnej a bude to aj samostatný bod dnešného rokovania. Ďalej je to
kofinancovanie k ROP, doprava a územný plán financovanie časti výdavkov, ktoré spadajú do
roka 2014. Následne bude zostatok nerozpísaných finančných prostriedkov v objeme necelých
200 000 € zo zdroja samosprávneho kraja aktuálneho rozpočtu a 8 804 € z rezervného fondu,
čiže k vyčerpaniu kapitálových výdavkov došlo touto úpravou. Finančné operácie príjmové
slúžia na zavedenie finančných prostriedkov z minulých rokov alebo na použitie prostriedkov
z návratných zdrojov financovania, teda úverové zdroje. PSK mal rozpočtovaných 5 mil. €,
vyčerpaných bolo zhruba 2,2 mil. € a ostane dočerpaný úver 2 788 802 € rozpočtovaných
zdrojov. O túto čiastku dochádza k úprave mínusom finančných príjmových operácií a v časti
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finančných operácií výdavkových, ktorými sa realizujú splátky úveru. Koncom augusta došlo
k jednorazovej mimoriadnej splátke úveru, ktorý čerpal PSK na predfinancovanie
a kofinancovanie europrojektov z Prima banky. Na str. 13 je uvedený rešerš o zostatku k 1. 1.
2014, koľko PSK načerpal z úverových prostriedkov, koľko splatil a potom jednorazové
splatenie úveru bolo realizované do konca augusta v objeme 2 993 822,48 €. Keďže úverová
linka bola rozpočtovaná v časti upravený rozpočet finančných operácií výdavkových
v objeme 7 000 558 €, PSK v podstate splatil 5 453 129 €, zároveň dochádza aj k zníženiu
finančných operácií výdavkových práve o tento rozdiel v objeme 1 547 429 €. Následne na
str. 14 v časti D je uvedený upravený rozpočet do programového rozpočtu a ďalšia časť
materiálu sa zaoberá tabuľkovými prehľadmi, kde v predposlednej tabuľke vidieť, že táto
úprava rozpočtu nemala vplyv na celkovú zmenu, ktorá by nebola konsolidovaná
a vyrovnaná. Bilancia je vyrovnaná na nulový stav, čo sa týka príjmov a výdavkov vrátane
finančných operácií príjmových a výdavkových. V bode A.1 úprava bežného rozpočtu
v oddiele 04.5 cestná doprava dochádza k presunu finančných prostriedkov. Finančná čiastka
v objeme 129 348 € sa presúva v prospech Dopravného podniku mesta Prešov, a. s., za služby
vo vnútroštátnej doprave. Tieto finančné prostriedky sú presúvané od dopravcov SAD, kde
došlo za polrok k určitej úspore prostriedkov, ktoré im preddavkovo poskytuje PSK na
vnútroštátnu dopravu. Materiál bol čiastočne prerokovaný komisiou finančnou a včera bola
o materiáli informovaná Rada PSK.
Diskusia:
Poslanec Molčan, predseda komisie finančnej, požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu pri
schvaľovaní tejto zmeny úpravy rozpočtu PSK. Jedinou zmenou, ktorú neprerokovala komisia
finančná, je združená investícia medzi PSK a obcou Štrba na dobudovanie lyžiarskeho
bežeckého areálu na Štrbskom Plese. Včera na rokovaní Rady PSK vzišla takáto požiadavka,
lebo všetci členovia Rady PSK súhlasili so zrealizovaním tejto združenej investície. Ďalšie
otázky, ako sú budúce zmluvy medzi PSK a obcou Štrba najmä z majetkového hľadiska, by
mali byť prerokované na budúcom zasadnutí zastupiteľstva. Stotožňuje sa s názorom, že je to
skutočne priorita a podľa jeho názoru nie je to len akcia smerujúca na uskutočnenie
univerziády, ale je to jedinečný areál nielen v PSK ale aj na celom Slovensku, preto bude
určite slúžiť aj pre verejnosť z hľadiska podpory cestovného ruchu a je to veľmi dobrý zámer.
Ešte raz požiadal zastupiteľstvo o schválenie takto pripraveného materiálu. Poslanec
Jakubov dal do pozornosti bod A.4 rozpis kapitálových výdavkov, odsek 09 vzdelávanie, kde
je plánované zvýšenie výdavkov pre SOŠ elektrotechnickú v Stropkove na odstránenie
havarijného stavu a prekládku elektrickej rozvodne. Ako obyvateľ Stropkova a poslanec MsZ
v Stropkove víta tento krok, lebo študenti tejto školy už nedočkavo čakajú na rekonštrukciu
a funkčnosť telocvične, s ktorou táto prekládka súvisí. Ako poslanec PSK, ktorý má aj
povinnosť hospodárne nakladať s majetkom PSK, pripomenul svoju aktivitu z 5. zasadnutia
Zastupiteľstva PSK, kedy poukázal na nízku navrhovanú cenu pozemku stanovenú miestnym
znalcom a riziká, že pokiaľ sa do súťaže prihlási iba jeden subjekt, nebude vysúťažená vyššia
cena. Podľa jeho informácií sa tak aj stalo a pokiaľ by bola cena upravená na ním
navrhovaných 25 €/m2, čo je bežná cena pri odkupovaní pozemkov v meste a to nehovorí
o centre ale o periférnych častiach, tak by PSK mohol na tomto predaji výhodne zarobiť ešte
zhruba 23 000 € až 25 000 €, ktoré by boli dobrým základom na dofinancovanie tejto
prekládky. Ale vo všeobecnosti je za to, aby čím skôr k tejto rekonštrukcii došlo a aby
študenti mohli konečne používať telocvičňu, ktorá mala byť zrekonštruovaná už skôr.
Predseda PSK Chudík dodal, že na 5. zasadnutí Zastupiteľstva PSK boli podmienky
obchodnej verejnej súťaže schválené a nič nebránilo tomu, aby sa nejaký uchádzač s vyššou
sumou peňazí prihlásil do tejto súťaže. Pripomenul, že zrušil obchodnú verejnú súťaž
v Bardejove a namiesto 192 000 dostal vtedy PSK za predaj budovy 216 500, teda prihlásili sa
záujemcovia, ktorí dali jednoducho viac. Nie je pravda, čo hovorí poslanec Jakubov, lebo
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hocikto sa mohol prihlásiť a dať viac, ako bola daná suma. Keďže sa nikto neprihlásil, zrejme
asi taký záujemca nebol a suma bola zrejme dobrá, lebo obchodná verejná súťaž vyprofiluje
cenu. Každý mal možnosť prihlásiť sa a každý si môže jednoducho povedať, že dá viac nad
stanovenú cenu napr. len 5 000 €, lenže nikto sa neprihlásil. Každý kto mohol, chcel a mal
záujem dať viac, mohol tak učiniť. Poslanec Jakubov súhlasí s tým, že každý mal tú
možnosť, ale ako poslanec PSK chcel predísť riziku, že sa prihlási iba jeden záujemca.
Predseda PSK Chudík sa ho opýtal, akým spôsobom chce predísť tomu, že sa prihlási iba
jeden záujemca, predsa sa mohli prihlásiť aj viacerí. Osobne nechápe, ako to chce poslanec
Jakubov docieliť. Bolo potrebné iniciovať ďalšieho, ktorý by to kúpil. Bol by veľmi rád.
Nevie, ako chce zabrániť tomu, aby sa neprihlásil len jeden záujemca. Poslanec Jakubov nie
je proti prihláseniu sa viacerých, on poukázal len na to, že riziko len jedného záujemcu tu
reálne bolo s tým, že nebude vygenerovaná vyššia suma z predaja. Spomenul, že vtedy mu
poslanec Ledecký povedal, že cena sa vygeneruje zo súťaže, ktorá de facto nebola, lebo bol
len jeden záujemca. Predseda PSK Chudík reagoval tým, že cena sa vygenerovala zo
súťaže. Mohli sa prihlásiť viacerí, prihlásil sa iba jeden záujemca. Poslanec Krajňák sa
vyjadril ku kultúrnym službám. Víta navrhnuté a podporené projekty, ale komisia kultúry
a národnostných menšín má zoznam viacerých aktivít a niektoré investičné zámery by bolo
dobré prehodnotiť aj s vedúcim odboru kultúry. Konkrétne sa zaujímal o nákup autobusu pre
PUĽS v objeme + 12 800 € a priebeh celej akcie od februára, kedy bola vyhlásená súťaž
a predkladali sa ponuky. Chcel vedieť skutočný termín dodania autobusu. Zároveň tlmočil aj
slová člena komisie p. Kerekaniča, že je potrebné túto vec čím skôr uzavrieť, lebo ide
o bezpečnosť celého súboru a všetkých, ktorí sa vozia v starom autobuse. Ing. Holíková,
PhD., odpovedala, že verejné obstarávanie nebolo predmetom odboru financií. Organizácia si
vykonáva verejnú súťaž sama s tým, že oslovuje Úrad PSK. Ak ten má momentálne voľnú
osobu, ktorá je odborne zdatná na verejné obstarávanie, tak jej túto osobu poskytne. Táto
otázka patrí skôr do pôsobnosti organizačného odboru. Predseda PSK Chudík doplnil, že
bola vyhlásená obchodná verejná súťaž a prišla na ňu práve táto ponuka s tým, že cena bez
DPH bola nejakých 169 000 € – 170 000 €, nevie to presne, pripočítaním 20 % DPH
dochádza k sume 202 500 €. Zo strany PSK bolo odsúhlasených 165 000 € a zo strany PUĽS
25 000 €, tak na zakúpenie autobusu je potrebných navýšiť 12 500 €. Aby sa predišlo rôznym
špekuláciám, bola daná podmienka, aby autobus nebol ojazdený s trojročnou zárukou, čo je
neštandardná situácia, lebo štandardne sa dáva na autobusy záruka dva roky. Táto vec je
doriešená po dlhých peripetiách, ktoré začal riaditeľ PUĽS p. Marušin a zaplatil zálohu 200
000 € na nákup autobusu bez odsúhlasenia zastupiteľstvom ešte v roku 2007 – 2008.
Poslanec Sýkora požiadal zastupiteľstvo o podporu žiadosti o združenú investíciu medzi
obcou Štrba a PSK. Štrba by mala v januári 2015 byť spoluorganizátorom zimnej univerziády
v združenom preteku, bežeckom lyžovaní a v skokoch na lyžiach. To predpokladá urýchliť
všetky investície, ktoré je potrebné urobiť, aby trate ale aj skokanský mostík spĺňali všetky
medzinárodné štandardy a kritériá. Na rokovaní s predsedom PSK sa dohodli, aby sa práce
sústredili skôr na bežeckú trať a bežecký areál, lebo tieto slúžia verejnosti a cestovnému ruchu
a sú bezplatné pre všetkých. Táto požiadavka je spracovaná a predkladaná formou podpory na
bežeckú trať, šatne a vecí s tým súvisiacich. Položky uvedené v úprave rozpočtu sa môžu ešte
trochu upraviť nie však vo výške sumy ale v skladbe, pretože na túto časť bude potrebné
spracovať znalecké posudky, ktoré budú predmetom spoločnej investície. Vo veľmi krátkom
čase je potrebné zvládnuť a urobiť všetky práce pre toto významné svetové podujatie
pozitívne hodnotené vo svete. Je to olympiáda vysokoškolákov, ktorej sa zúčastní okolo 500
pretekárov z 32 krajín v dňoch od 24. 1. do 1. 2. 2015 s prenosom televíznej stanice
Eurosport. Ak to vyjde, bude to dobrá reklama pre SR ale aj samotný PSK. V závere ešte raz
požiadal o podporu tohto návrhu, aby túto športovú akciu PSK dobre zvládol, lebo finančné
prostriedky sú potrebné na zabezpečenie prác v celom športovom areáli.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
schvaľuje
A.1

A.2

A.3

A.4

Úpravu bežného rozpočtu č. 5/PSK/2014 takto:
Bežné príjmy upraviť o
0€
na
154 158 121 €
Bežné výdavky upraviť o
- 588 €
na
152 360 454 €
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky (zdroj 41)
Úrad PSK – Tovary a služby (presun do cestnej dopravy)
- 33 €
04.5 Cestná doprava (zdroj 41)
Trovy exekúcie
+ 33 €
Dopravcovia – SAD na platby za služby vo vnútroštátnej doprave (zdroj 41)
- 129 348 €
Dopravný podnik mesta Prešov, a.s., za služby vo vnútroštátnej doprave (zdroj 41)+ 129 348 €
v tom pre:
Obec Bzenov
11 025 €
Obec Haniska pri Prešove
6 300 €
Obec Záborské
9 900 €
Obec Malý Šariš
13 475 €
Obec Fintice
13 600 €
Mesto Veľký Šariš
27 000 €
Obec Ľubotice
22 000 €
Obec Ruská Nová Ves
16 748 €
Obec Teriakovce
9 300 €
10
Sociálne služby
DSS Brezovička – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)
- 588 €
Úpravu kapitálového rozpočtu č. 5/PSK/2014 takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
+ 445 €
na
11 360 375 €
Kapitálové výdavky upraviť o
- 1 240 340 €
na
24 257 664 €
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky
+ 450 350 €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
- 2 441 452 €
04.5 Cestná doprava
+ 110 800 €
08
Kultúrne služby
+ 228 780 €
09
Vzdelávanie
+ 213 579 €
10
Sociálne zabezpečenie
+ 197 603 €
Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 5/PSK/2014
Príjmové finančné operácie upraviť o
- 2 788 802 €
na
17 849 193 €
Výdavkové finančné operácie upraviť o
- 1 547 429 €
na
6 749 571 €
Rozpis kapitálových výdavkov
01.1.1.7 Vyššie územné celky (rezervný fond)
Kúpa majetkového podielu z NBS – Bosákova banka (dofinancovanie)
+ 80 000 €
Konsolidácia súborového systému zálohovania a archivácie dát (diskové pole) + 63 000 €
PD – úprava zadného vchodu a bezbariérový vstup do budovy Úradu PSK
+ 1 350 €
Štúdia a PD – rekonštrukcia a modernizácia vstupnej haly budovy Úradu PSK
+ 6 000 €
Zdroj 41:
Združená investícia medzi PSK a Obcou Štrba – Dobudovanie lyžiarskeho bežeckého
areálu na Štrbskom Plese
+ 300 000 €
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04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Nerozpísaná rezerva (zdroj 41)
- 300 000 €
Nerozpísaná rezerva (rezervný fond)
- 900 079 €
Nerozpísaná rezerva (zdroj 52 – úver)
- 1 241 373 €
04.5 Cestná doprava (rezervný fond)
Rekonštrukcia havarijného úseku cesty III/542002 Osturňa – I. etapa
+ 110 800 €
08
Kultúrne služby (rezervný fond)
Šarišské múzeum Bardejov – Nákup motorového vozidla
+ 20 000 €
Vihorlatské múzeum Humenné – Rekonštrukcia elektroinštalácie a bleskozvodov+ 27 980 €
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou – Nákup motorového vozidla
+ 20 000 €
Podduklianske osvetové stredisko Svidník – Rekonštrukcia kotolne
+ 100 000 €
PUĽS – Nákup autobusu – dofinancovanie
+ 12 800 €
DJZ – Ozvučenie veľkej scény
+ 48 000 €
09
Vzdelávanie (rezervný fond)
SOŠ, Kušnierska brána, Kežmarok – Zateplenie fasády
+ 34 500 €
SOŠ technická Stará Ľubovňa – Zateplenie strechy
+ 19 994 €
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – Zriadenie vodovodnej prípojky
a napojenie jedálne na ÚK
+ 35 500 €
SOŠ technická Poprad – Nákup hrotového CNC sústruhu
+ 40 000 €
SOŠ elektrotechnická Stropkov – Odstránenie havarijného stavu a prekládka
elektrickej rozvodne
+ 83 585 €
10
Sociálne zabezpečenie (rezervný fond)
CSS Slnečný dom Prešov – Výstavba altánku a drevenej dielničky
+
8 000 €
CSS Dúbrava – Kotolňa na tuhé palivo
+ 34 560 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Veľkokuchynský robot, priemyselná
práčka, sušička
+ 14 881 €
CSS Zátišie Osadné – Zmena palivovej základne v ZPB
+ 26 520 €
ZpS a DSS v Spišskej Starej Vsi – Vytvorenie oddychovej zóny,
debarierizácia a zveľadenie vonkajšieho areálu zariadenia
+ 32 222 €
DpS Stará Ľubovňa – Výstavba chodníka v areáli DpS
+ 5 900 €
ZpS a DSS Humenné – Práčka so sušičkou, umývačka riadu
+ 10 000 €
DSS Ľubica – Zriadenie ekvitermickej regulácie - hydraulické vyregulovanie
a termostatizácia vykurovacieho systému v DSS Kežmarok
+ 11 940 €
DSS Ľubica – Zateplenie budovy DSS Kežmarok
+ 34 920 €
CSS Clementia Ličartovce – Plynový varný kotol, umývačka riadu, sušička
+ 17 627 €
DSS Brezovička – Nákup montovaného skladu s osadením
+ 1 033 €
(v tom zdroj 41 588 €, zdroj 72a – darované finančné prostriedky 445 €)

B.

berie na vedomie
rozpis kapitálových výdavkov na spolufinancovanie projektov z dotácií
v pôsobnosti MPSVaR SR (rezervný fond)
v tom:
DSS Vranov nad Topľou – Hudobná vodná posteľ dvojitá s príslušenstvom
a bublinkový valec Gigant
CSS Ametyst Tovarné – Zdvíhacie zariadenie Calypso
DSS Jabloň – Stoličkový výťah
CSS Dúhový sen Kalinov – 9-miestne špeciálne OMV so zdvíhacou plošinou
CSS Clementia Ličartovce – Vytvorenie bezbariérovosti kúpeľne
DSS Spišský Štvrtok – Schodolez

Hlasovanie:
za: 57
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržal sa: 1

499 €
884 €
880 €
7 900 €
1 227 €
550 €

K bodu 5A – Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných
ocenení PSK:

Predseda PSK Chudík predkladá materiál, ktorým sa menia Zásady
udeľovania verejných ocenení PSK v tom, že členmi komisie pre udeľovanie verejných
ocenení PSK budú okrem predsedov poslaneckých klubov a predsedov komisií
aj podpredsedovia PSK a poslanec Zastupiteľstva PSK nominovaný predsedom PSK. Ďalšou
zmenou je predkladanie návrhov na udelenie verejných ocenení PSK do 30. septembra
príslušného kalendárneho roka.

K bodu 5B – Návrh na udelenie Cien PSK:

Predseda PSK Chudík
oboznámil prítomných s tým, že komisia pre udeľovanie verejných ocenení PSK na svojom
zasadnutí dňa 15. 10. 2014 rozhodla udeliť Cenu PSK za rok 2014: 1) MILK – AGRO,
spoločnosti s ručením obmedzeným, za dosiahnuté podnikateľské výsledky, zvyšovanie
ekonomického potenciálu regiónu a reprezentáciu Prešovského kraja; 2) Adamovi Žampovi,
lyžiarovi, za mimoriadne športové úspechy a reprezentáciu Slovenska na ZOH 2014 v Soči;
3) Parku kultúry a oddychu v Prešove za dlhoročné úsilie vynakladané na zachovanie a rozvoj
kultúrneho dedičstva, kultúrnu osvetu a propagáciu Prešovského kraja doma i v zahraničí.
Diskusia k bodom 5A, 5B:
Poslanec Hopta povedal, že je dobré keď Zastupiteľstvo PSK ale aj predseda PSK udeľujú
ocenenia ľuďom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o reprezentáciu PSK. Nepáči sa mu
však priebeh spracovania navrhovaných ocenení, resp. spôsob akým sa rozhoduje. V zásadách
sa zase nemení nič na tom, že komisia spracuje návrh a predloží ho zastupiteľstvu, teda
vyberie z predložených návrhov tri a zastupiteľstvo hlasuje už len o troch navrhnutých.
Z tohto dôvodu predkladá pozmeňovací návrh, aby bod 6 v článku 5 znel nasledovne: Návrhy
na udelenie verejných ocenení PSK spracuje odbor organizačný a všetky predloží na
rokovanie zastupiteľstva, ktoré v tajnom hlasovaní rozhodne o udelení ocenení. Myslí si, že je
to demokratické a spravodlivé, pretože ako poslanec PSK má právo rozhodovať o všetkých
ocenených a nielen o troch vybraných odporúčaných komisiou, lebo v pôvodnom návrhu
zásad je uvedené, že komisia má odporúčací charakter. Odporúčací charakter by zobral asi
takým spôsobom, že sú predložené všetky návrhy a predseda komisie povie, že zastupiteľstvu
sú predložené všetky návrhy, ale členovia komisie odporúčajú poslancom hlasovať za týchto
troch. Lenže v tomto prípade nie je ani možnosť hlasovať o všetkých. Podľa jeho názoru je to
vysoko nedemokratické a nespravodlivé a dokonca neúctivé voči navrhnutým ľuďom.
Podporuje všetky tri ocenenia predložené v materiáli, ale ako poslanec PSK má právo vedieť,
aké boli predložené návrhy. V minulých rokoch obsahoval predložený materiál mená
všetkých navrhnutých, ale dnes nie sú v materiáli uvedené. To už absolútne nemá nič
spoločné s nejakými morálnymi a demokratickými princípmi. Ako poslanec PSK, ktorý by
mal hlasovať o všetkých návrhoch, dnes nemá možnosť vedieť ani mená ostatných
navrhnutých. Pýta sa, kto rozhodol o tom, že mená navrhnutých osôb na ocenenie vôbec nie
sú v predloženom materiáli. Považuje to za hrubú politickú chybu ale aj neúctu voči ostatným
navrhnutým, lebo každý z poslancov PSK nech už hlasuje akokoľvek, má právo vedieť, kto
bol navrhnutý aj jeho stručný životopis a kto podal návrhy na tieto ocenenia. Dnes to
v predloženom materiáli chýba. Poslanec Kahanec sa zhodne s predrečníkom v tom, že by
bolo korektné, keby každý poslanec dostal všetky návrhy, ktoré mali byť súčasťou materiálu.
Poslanci ich mali dostať už pred výberom ocenených komisiou, aby mohli tým, ktorí ich
zastupujú v danej komisii, povedať svoj názor. Patrí to k normálnej kultúre pri takýchto
riešeniach. Druhou vecou je spôsob výberu a používanie tajného hlasovania, to nechá na
diskusiu, keď bude viac času a priestoru. Zásady udeľovania verejných ocenení PSK by mala
prebrať určitá pracovná skupina a zamyslieť sa nad vývojom týchto cien za jednotlivé roky,
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prípadne prijať aj nejakú zmenu týchto zásad. Malo by to byť predovšetkým z úcty
k oceneným ľuďom, aj z úcty k ľuďom, ktorí nedostali ocenenie. So zmenou termínom nemá
problém, nech je dostatok času na prípravu materiálov a podkladov k oceneným. Celkom
dobre nerozumie bodu d) s doplnením poslanca do komisie pre udeľovanie verejných ocenení
PSK nominovaného predsedom PSK. Nie preto, že predseda PSK by nemal právo sa k tomu
vyjadrovať, ale má v komisii troch podpredsedov uvedených v bode a), čiže má svojich troch
zástupcov, ktorí sú v súčasnosti jeho traja podpredsedovia. Z tohto dôvodu nerozumie
doplneniu bodu d). Poslankyňa Madzinová poukázala na článok 6 bod 3, v ktorom je
uvedené, že verejné ocenenie PSK môže byť udelené in memoriam, s tým súhlasí. Ďalej sa
hovorí o preberaní ocenenia a listiny, kde je vymenovaný pozostalý manžel, manželka,
prípadne vekovo najstarší príbuzný v najbližšom stupni príbuzenstva. Navrhla vypustiť slová
„vekovo najstarší“, pretože je vecou rodiny, ktorá určí v prípade, že ocenenie nemôže
prevziať jeden z partnerov, ktorý z ďalších príbuzných môže prevziať ocenenie. Vypustením
týchto slov sa zjednoduší proces prevzatia ceny. Predseda PSK Chudík dodal,
že pozmeňovací návrh poslanca Hoptu v podstate neobsahuje to, čo hovoril v diskusii, teda že
nemá nič proti tomu, keď komisia zasadne a odporučí návrhy zastupiteľstvu. Svojím návrhom
hovorí v podstate o tom, že návrhy na udelenie verejných ocenení PSK spracuje odbor
organizačný a všetky predloží na rokovanie zastupiteľstva, ktoré v tajnom hlasovaní rozhodne
o udelení ocenení a body 7 a 8 sa vypustia. V tom prípade by bola komisia úplne zbytočná
a tým si poslanec Hopta trochu odporoval. Prípravu zmeny zásad v zložení komisie osobne
bral vo všeobecnosti, lebo v budúcnosti môže byť rôzny počet podpredsedov. Podľa jeho
názoru by v komisii teda mal byť podpredseda PSK a predseda PSK by mal mať v komisii
tiež svojho zástupcu. Mohol tiež určiť, že v komisii bude napr. predseda PSK, ale navrhol to
inak. Je to vec názoru.
Pozmeňovací návrh poslanca Hoptu:
- v článku 5 v bode 6 Zásad udeľovania verejných ocenení PSK schváliť nasledovné
znenie: Návrhy na udelenie verejných ocenení PSK spracuje organizačný odbor a všetky
predloží na rokovanie zastupiteľstva, ktoré v tajnom hlasovaní rozhodne o udelení ocenení.
V článku 5 sa vypúšťajú body 7 a 8.
Hlasovanie:
za: 9
proti: 11
zdržalo sa: 35
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Pozmeňovací návrh poslankyne Madzinovej:
- v článku 6 v bode 3 Zásad udeľovania verejných ocenení PSK vypustiť slová „vekovo
najstarší“.
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 10
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu 5A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK
B/ s c h v a ľ u j e
1) Dodatok č. 2 k Zásadám udeľovania verejných ocenení PSK
2) úplné znenie Zásad pre udeľovanie verejných ocenení PSK so schváleným
pozmeňovacím návrhom poslankyne Mgr. Madzinovej.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 1
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.
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Návrh na uznesenie k bodu 5B:
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na udelenie Cien PSK
B/ u d e ľ u j e Cenu PSK za rok 2014:
1) MILK – AGRO, spoločnosti s ručením obmedzeným,
za dosiahnuté podnikateľské výsledky, zvyšovanie ekonomického potenciálu regiónu
a reprezentáciu Prešovského kraja
2) Adamovi Žampovi, lyžiarovi,
za mimoriadne športové úspechy a reprezentáciu Slovenska na ZOH 2014 v Soči
3) Parku kultúry a oddychu v Prešove
za dlhoročné úsilie vynakladané na zachovanie a rozvoj kultúrneho dedičstva, kultúrnu osvetu
a propagáciu Prešovského kraja doma i v zahraničí.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík oznámil prítomným, že slávnostné udeľovanie Cien PSK sa
uskutoční dňa 11. decembra 2014 (štvrtok) o 17.00 hod.

K bodu 6 – Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa určuje počet
tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo
jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka
v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé
príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie v nasledujúcom
školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho
rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie
v školskom roku 2015/2016: Ing. Holubová, vedúca oddelenia riadiacich
a hospodárskych činností odboru školstva Úradu PSK, uviedla, že odbor školstva
predkladá tento materiál v zmysle zákona NR SR č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní
a príprave a zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní tzv. školského zákona.
Pri príprave tohto VZN PSK vychádzal z Regionálnej stratégie výchovy a vzdelávania na
území PSK na obdobie rokov 2013 – 2015 schválenej Zastupiteľstvom PSK uznesením č.
503/2013 v júni 2013, z disponibilného počtu žiakov na základných školách v ôsmich
ročníkoch v školskom roku 2013/2014 a z počtu žiakov zapísaných do prvého ročníka
v školskom roku 2014/2015 v jednotlivých stredných školách. Údaje poskytli školy
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a zriaďovatelia neštátnych stredných škôl. V predkladanom
návrhu VZN PSK je plánovaný vyšší počet tried trojročných učebných odborov oproti
minulému školskému roku a to z dôvodu, že pre najbližšie prijímacie konanie do prvého
ročníka stredných škôl malo platiť nové pravidlo pre žiakov základných škôl, ktorým je
dosiahnutý priemer a do minulého týždňa platil priemer pre gymnáziá do 2,00, stredné
odborné školy – maturitné odbory do 2,75, nad 2,75 učebné odbory trojročné. Toto
ustanovenie zákona Ústavný súd SR minulý týždeň zrušil. Materiál bol prerokovaný
v Krajskej rade pre odborné vzdelávanie a prípravu dňa 23. 9. 2014. Navrhované VZN bolo
schválené komisiou školstva, mládeže, TV a športu uznesením č. 10/2014 dňa 23. 9. 2014 s
pripomienkami. Následne bol materiál v zmysle zákona o vyšších územných celkoch
predložený na verejné pripomienkové konanie od 26. 9. 2014 do 6. 10. 2014. Predložené
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pripomienky vyhodnotila komisia na vyhodnotenie pripomienok a akceptované pripomienky
boli zapracované do návrhu VZN.
Diskusia:
Poslanec Damankoš, predseda komisie školstva, mládeže, TV a športu, poznamenal, že
tento materiál prerokovala komisia na svojom zasadnutí a uskutočnilo sa aj ďalšie stretnutie,
na ktorom sa zúčastnení snažili zapracovať všetky možné pripomienky. Má ešte dva návrhy
na doplnenie návrhu na uznesenie. Na odľahčenie povedal, že na Slovensku je čoraz menej
ľudí, ktorí chcú mať deti ale čoraz viac ľudí, ktorí chcú mať viacej škôl, ale nie vždy sa dá
jedno zlúčiť s druhým. Populačná krivka je klesajúca, z čoho logicky vyplýva, že akokoľvek
bude predložené uznesenie schválené alebo zmenené, aj tak zostane PSK pomerne slušný
prebytok voľných stoličiek v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Na druhej
strane vzniká otázka, do akej miery by zastupiteľstvo alebo štát mali zasahovať do tejto dosť
komplikovanej štruktúry, ako je systém školstva. Komisia sa tým zaoberala, aj vyhodnocovala
plnenie Stratégie rozvoja školstva v kraji s tým, že si dala za úlohu v nasledujúcich mesiacoch
reprofilovať mnohé odbory, snažiť sa ich prispôsobiť štruktúre zamestnanosti v rámci daných
okresov, i keď nie vždy je to úplne možné. Treba si uvedomiť, že sa žije v trhovej ekonomike
a tá sa často mení zo dňa na deň. Keď si škola má naplánovať, aby niekto vychovával
absolventov, musí vedieť dnes, čo bude chcieť o štyri roky. Z tohto dôvodu je prijímanie tohto
VZN dosť komplikovanou záležitosťou. Komisia išla trochu inou cestou a v spolupráci
s odborom školstva Úradu PSK aj s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny sa snažila
v niektorých prípadoch zasiahnuť a obmedzovať niektoré odbory. Kde to nebolo
problematické, ponechala daný stav a niečo nechala na trh, to znamená, že určite budú školy,
ktoré nebudú mať obsadené mnohé voľné miesta. K štruktúre gymnázií povedal, že
v priemere nejakých 31 % žiakov v PSK ide na gymnáziá, trochu horší je pohľad z hľadiska
okresov, pretože v najväčších okresoch Prešov a Poprad je 29 % žiakov na gymnáziách resp.
30 %, ale v mnohých menších okresoch často prekračuje počet žiakov v gymnáziách ďaleko
40 % až 50 %. Tam vidí v budúcnosti nejaký priestor. Pri odborných školách je to veľmi
komplikované z hľadiska veľkého počtu odborov. Na základe uvedeného a dohody Rady PSK
navrhol doplniť návrh na uznesenie o nasledovné znenie: Zastupiteľstvo PSK A/ schvaľuje
VZN PSK č. 42/2014, ktorým sa určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé
študijné odbory alebo jednotlivé učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka
v členení na jednotlivé príbuzné študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre
prijímacie konanie v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho
rozpočtu vo svojej územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016
s doplnením o zmeny: Stará Ľubovňa, Cirkevné gymnázium, Štúrova 3, navýšiť o 1 triedu pre
bilingválne anglicko-slovenské gymnázium (dôvod: gymnázium to malo už schválené, ale
čakalo sa na súhlas Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR); Stará Ľubovňa, SOŠ
Jarmočná, odbor strechár vyškrtnúť a nahradiť ho odborom stolár (+ 0,33), doplniť odbor
kuchár (+0,5) a odbor čašník, servírka (0,5); Levoča, Stredná pedagogická škola. Bottova,
učiteľstvo MŠ navýšiť o jednu triedu (spolu 3) (škola, ktorá berie žiakov aj z iných krajov)
Kežmarok, SOŠ, Kušnierska brána, zvýšiť súčet odborov z 9,5 na 10,00 a akceptovať
riaditeľom navrhovanú kompletnú zmenu štruktúry odborov (príloha); Medzilaborce,
Gymnázium, + 1 trieda (spolu 2 triedy); Prešov, Gymnázium P. P. Gojdiča + 1 bilingválna
trieda (bilingválne triedy sú v súlade so stratégiou PSK a odporúčaním ministerstva). Aby sa
preniesla zodpovednosť na riaditeľov stredných škôl, ktorí navrhujú zvyšovanie počtu tried a
pokiaľ dôjde k navýšeniu ich počtu oproti minulému školskému roku 2014/2015 navrhuje
prijať uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK B/ nesúhlasí s dofinancovávaním škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK nad rámec 100 % z normatívu určeného Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR, pokiaľ došlo k navýšeniu počtu tried oproti školskému
roku 2014/2015. Tým by sa vlastne riaditeľom škôl dalo jasne najavo, že keď si trúfajú mať
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vyšší počet tried, nech nežiadajú mimoriadne dofinancovanie, lebo to v konečnom dôsledku
bude viesť k tomu, že úspešnejším školám sa budú brať peniaze. Poslankyňa Turčanová
pripomenula, že PSK má školy zapojené do celoštátneho experimentu napr. SOŠ technická,
Volgogradská, Prešov. Tá ma dva experimentálne odbory technik drevostavieb a technik
energetických zariadení budov. Požiadala odbor školstva, aby v budúcnosti netlačil na
znižovanie, keďže ten experiment beží a nie je ho možné teraz vyhodnotiť, aby zostali
zachované počty tried tak, ako sú. Poslanec Kahanec si nevie dosť dobre predstaviť, že
niektoré školy, ktoré v súčasnosti nemajú naplnenosť poriadne ani na jednu triedu napr.
s kapacitou 20 žiakov, si plánujú na druhý rok dve triedy. Keď v jednom roku nenaplnia viac
ako 20 žiakov, ako môžu v druhom roku naplniť žiakov solídne na dve triedy. Je to na
rozhodnutí škôl a návrh poslanca Damankoša má logiku v tom, aby sa tí riaditelia, ktorí si
myslia, že to zvládnu, potom nespoliehali na dofinancovanie. Nie je predsa korektné, keď
v jednej škole bude sedieť 20 žiakov na hodine a v druhej dobrej škole 34 žiakov. Podľa slov
predsedu PSK Chudíka ide zrejme o pretrvávajúci problém, pokiaľ bude boj o žiaka
a financovanie na hlavu žiaka. Lepšie financovanie ako normatív na žiaka teraz asi neexistuje.
Počet žiakov končiacich základnú školu je stále menší a tlak je stále väčší, rozhodovanie by
nemalo prebiehať od stola z odboru školstva Úradu PSK. Potom vzniká situácia, aká nastala
aj teraz. Z tohto dôvodu navrhol riešenie tohto problému od budúceho roka spôsobom ako pri
preberaní Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. To znamená, že sa vycestuje
do každého okresu, zvolajú sa riaditelia škôl, predsedovia a členovia rád škôl, vedenie školy,
poslanci za daný okres a na tomto rokovaní sa celý problém bude preberať, aby sa na
zasadnutí zastupiteľstva zbytočne nediskutovalo, ale zastupiteľstvo tento materiál jednoducho
schváli. Tak ako pri PHSR PSK, ktorý sa všade preberie a všetky pripomienky sú dané,
zapracované, vysvetlené, potom sa predloží a schváli v zastupiteľstve bez problémov,
pričom ide o vážny dokument. Aj táto vec sa bude riešiť týmto spôsobom, nie ako doteraz.
Nález Ústavného súdu SR, že žiaci, s priemerom vyšším ako 2 sa nemôžu hlásiť na
gymnázium, je diskriminujúci. Pýta sa, či nie je diskriminujúce určovať školám počet
otvorených tried a prečo má počet určovať zastupiteľstvo s tým, koľko majú školy otvoriť
tried, alebo koľko tried môžu maximálne otvoriť. Možno by zastupiteľstvo malo prijať návrh,
že každý riaditeľ školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK alebo súkromnej školy má právo si
otvoriť počet tried alebo navrhnúť, koľko ich chce a trh potom určí, koľko ich bude skutočne
mať. Na jednej strane je to diskriminujúce a na strane druhej PSK zasahuje a presne určuje
riaditeľom škôl počet tried. Možno aj takéto uznesenie by prinútilo rozmýšľať
kompetentných, aký zákon bol vlastne prijatý a či je dobrý alebo nie. Poslanec Damankoš
absolútne súhlasí s tým, že trh naozaj dokáže túto situáciu dosť dobre vyriešiť. Úplne
najľahšie sa rozhoduje o navýšení pre cirkevnú alebo súkromnú školu, lebo keď skrachuje,
PSK to nestojí ani euro. Ale keď sa zatvárili školy v Humennom a Sabinove, tak PSK musel
dať finančné prostriedky vzhľadom na zriaďovateľskú pôsobnosť. Možno by to hneď teraz
neriešil spôsobom uvedeným predsedom PSK, lebo komisia sa chce ešte pozrieť na štruktúru
odborov. Do určitej miery bude potrebné pozrieť sa ešte hlavne na odborné školy v niektorých
okresoch, lebo sa stáva, že u toho istého zriaďovateľa sú dve rovnaké školy, ktoré si navzájom
berú žiakov, ale v konečnom dôsledku je za tento stav zodpovedný riaditeľ. Poslanec Kužma
s tým plne súhlasí. Jeho manželka učí na škole s jediným učebným odborom na Slovensku,
preto má žiakov z rôznych lokalít. Mnohokrát trojkár z niektorej základnej školy je omnoho
lepší ako jednotkár z inej, lebo existujú obrovské rozdiely v hodnotení. Možno aj Ústavný súd
SR má v tejto veci kus pravdy. Súhlasí s tým, že o všetkom najlepšie rozhodne trh, ale PSK
nemôže potom podľahnúť rôznym tlakom na dofinancovanie, že najprv si vybavím triedu
a potom mi ju dofinancuj, lebo som nevyšiel s financiami. Ak sa podarí dodržať zásadu, že
teda nie, tak veľmi súhlasí s tým, čo bolo povedané. Predseda PSK Chudík dodal, že
v predloženom návrhu je uvedené, že keď bude mať škola navýšený počet tried a trh ukáže
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menší počet žiakov ako mala predtým, potom bude mať riaditeľ školy problém. Keď bude
mať vyšší počet žiakov, nebude mať problém s financovaním, ale v prípade ešte menšieho
počtu žiakov nastane problém. Poslanec Kahanec sa pridáva ku kolegom a myslí si, že
zastupiteľstvo nemá brániť a diskriminovať, ale keď pôjde o financie, riaditelia škôl si
nemôžu nárokovať na dofinancovanie. Môžu si otvoriť aj 10 tried, keď ich zvládnu
a vyfinancujú, ale potom musí byť dôsledne dodržiavané pravidlo, aby sa ich problémy
neriešili neustálym a pravidelným dofinancovaním. Nie je až takým zástancom toho, že trh
vyrieši všetko, ale na druhej strane sú veľmi veľké rozdiely v hodnotení žiakov, čo je problém
škôl ale hlavne hodnotenia kvality jednotlivých škôl. Normatívne financovanie škôl je dobrý
princíp, ale treba ho dotiahnuť do konca, aby sa ukázalo, ktorá škola je dobrá a ktorá nestojí
za veľa. Potom by tie školy mohli fungovať a aj ich kvalita by sa zvýšila. Netýka sa to len
školstva v PSK, ale školstva ako takého od základných až po vysoké školy v rámci Slovenska.
Poslanec Krajňák podotkol, že táto téma má viac rozmerov a aspektov. Upriamil pozornosť
na skutočnosť, že mnohé stredné školy sa v poslednom období zameriavajú na vzdelávanie
Rómov. Pred rokom o takomto čase vrcholila volebná kampaň a mnohí občania
v prieskumoch vyhodnocovali rómsku otázku ako problematickú. Súhlasí s predsedom PSK
v tom, že pokiaľ by prebehli rokovania o tomto materiáli vzhľadom na jeho schválenie pre
budúci rok a v predstihu by sa prešli jednotlivé školy v jednotlivých okresoch, bolo by dobré,
aby vzišiel priamo po okresoch jednotný výstup. Komisia kultúry a národnostných menšín
požiadala o predloženie plánu rozvoja národnostných menšín PSK na novembrové zasadnutie,
ktorý sa bude týkať v prvom rade kultúrnej sféry a činnosti osvetových stredísk, ale úzko
s tým súvisí aj školstvo. Tento plán by mal obsahovať aj návrh na ďalšie vzdelávanie Rómov.
V poslednom období sa v mnohých obciach začínajú rozširovať a zriaďovať tzv. elokované
pracoviská, čiže sa vychádza v ústrety Rómom z hľadiska ich vzdelávania ale aj úspory
materiálnych a finančných prostriedkov. Je to obrovská téma a predpokladá, že na budúci rok
by mala byť prijatá ucelená koncepcia aj vzhľadom na trh práce jednotlivých okresov a víziu
nejakej potreby pracovnej sily v jednotlivých regiónoch. Je to veľmi dôležitá vec a skutočne
celý budúci rok by sa malo pracovať na prijatí tejto stratégie. Dostal podnet zo Súkromnej
strednej odbornej školy, Biela voda 2 v Kežmarku, kde sa konštatuje, že pri predkladaní VZN
bol v návrhu zahrnutý študijný odbor podnikanie v remeslách a službách, ale v predkladanom
návrhu chýba. Zriaďovateľka konštatuje, že sa to možno stalo omylom. Rovnako žiadala, aby
boli prehodnotené plány výkonov vo vzťahu k ich odboru krajčír a dámske odevy. Je to opäť
príklad toho, že ide o školu, ktorá sa venuje tak potrebnej otázke vzdelávania Rómov. Položil
otázku predkladateľke materiálu, prečo nebol tento podnet zahrnutý do materiálu. Ing.
Holubová odpovedala, že podnikanie v remeslách a službách je nadstavbový odbor.
V pôvodnom návrhu VZN bolo pre Súkromnú strednú odbornú školu, Biela voda 2,
Kežmarok navrhovaných 7 tried. V pripomienkovom konaní zriaďovateľka tejto školy poslala
návrh na 6 tried plus jednu triedu nadstavby. V tomto návrhu VZN sa riešia len triedy
denného štúdia pre žiakov, ktorí nastupujú zo základných škôl. Nadstavby si riešia
zriaďovatelia v zmysle zákona sami. To znamená, že zriaďovateľ danej školy rozhodne,
koľko tried nadstavbového štúdia na tejto škole otvorí. Na danej škole je pol triedy odboru
dámsky krajčír 3152 H 02. O nadstavbovom, pomaturitnom a externom štúdiu si
zriaďovatelia rozhodujú sami. Toto VZN rieši len dennú formu štúdia a to žiakov, ktorí
vstupujú do školského systému stredných škôl zo základnej školy. Poslanec Damankoš
spomenul rokovanie s riaditeľkou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove, ktorá
roztiahla plachtu nezamestnaných, konkrétne napr. odbor krajčír. Každý vie, kde dospel
odevnícky a textilný priemysel v okresoch PSK. Preto vzniká otázka, či sa majú naďalej títo
ľudia vychovávať, keď sa nevedia potom zamestnať. Z tohto dôvodu bolo pri niektorých
odboroch povedané, že týmto smerom to nepôjde. Poslanci PSK a zároveň členovia rád škôl
by sa mohli stotožniť s jeho dnešným navrhnutým uznesením, teda nedofinancovávať nad
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rámec 100 % normatívu v súvislosti s uznesením, ktoré navrhol na minulom zasadnutí
zastupiteľstva s tým, čo by si mala rada školy vypýtať od riaditeľa školy. Upozornil poslancov
PSK, že v radách škôl zastupujú PSK, nie sú lobisti za danú školu na kraji, lebo potom vzniká
problém. Rozumie tomu, že poslanec PSK za okres Prešov sa bude biť za všetky školy
v Prešove. Dňa 16. 11. 2014 už bude po komunálnych voľbách, potom by bolo vhodné riešiť
tieto školy vhodným spôsobom, aby ich finančne PSK vedel utiahnuť, lebo niektoré návrhy sú
naozaj len virtuálne. Odbor školstva má veľmi presné čísla o počte deviatakov a viac sa
urobiť nedá. Poslanec Bizovský doplnil, že v návrhu predloženom poslancom Damankošom
je kuchár, čašník a servírka študijným odborom, učňovský odbor táto škola má. Poslanec
Havrilla si myslí, že k tejto problematike bolo povedané v diskusii už dosť a dáva návrh na
ukončenie diskusie. Predseda PSK Chudík navrhol v 2. návrhu upraviť znenie všeobecne
„oproti minulému školskému roku“.
Doplňovacie návrhy poslanca Damankoša:
1. návrh
Zastupiteľstvo PSK A/ schvaľuje VZN PSK č. 42/2014... s doplnením o zmeny: Stará Ľubovňa,
Cirkevné gymnázium, Štúrova 3, navýšiť o 1 triedu pre bilingválne anglicko-slovenské
gymnázium; Stará Ľubovňa, SOŠ Jarmočná, odbor strechár vyškrtnúť a nahradiť ho odborom
stolár (+ 0,33) a doplniť odbor kuchár (+0,5) a odbor čašník, servírka (0,5); Levoča, Stredná
pedagogická škola, Bottova, učiteľstvo MŠ navýšiť o jednu triedu (spolu 3); Kežmarok, SOŠ,
Kušnierska brána, zvýšiť súčet odborov z 9,5 na 10,00 a akceptovať riaditeľom navrhovanú
kompletnú zmenu štruktúry odborov (príloha); Medzilaborce, Gymnázium + jedna trieda
(spolu 2 triedy); Prešov, Gymnázium P. P. Gojdiča +1 bilingválna trieda.
2. návrh
Zastupiteľstvo PSK B/ nesúhlasí s dofinancovávaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
nad rámec 100 % z normatívu určeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,
pokiaľ došlo k navýšeniu počtu tried oproti minulému školskému roku.
Hlasovanie:
za: 57
Doplňovacie návrhy boli schválené.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2)
písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, § 64 ods. (2) zákona č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov, § 4 ods. (2) písm. c) zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom
vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
A/ s c h v a ľ u j e
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 42/2014, ktorým sa
určuje počet tried prvého ročníka v členení na jednotlivé študijné odbory alebo jednotlivé
učebné odbory a počet spoločných tried prvého ročníka v členení na jednotlivé príbuzné
študijné odbory alebo jednotlivé príbuzné učebné odbory pre prijímacie konanie
v nasledujúcom školskom roku pre stredné školy financované zo štátneho rozpočtu vo svojej
územnej pôsobnosti pre prijímacie konanie v školskom roku 2015/2016
s doplnením o zmeny uvedené v prílohe k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 102/2014
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B/ n e s ú h l a s í
s dofinancovávaním škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK nad rámec 100 % z normatívu
určeného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, pokiaľ došlo k navýšeniu
počtu tried oproti minulému školskému roku.

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 102/2014

Škola

Ulica

Stredná odborná škola Kušnierska brána 349/2 Kežmarok

Kód a názov odboru

Počet tried

2982 F potravinárska výroba
6449 F technické služby v autoservise
3161 F praktická žena
3383 F spracúvanie dreva
3686 F stavebná výroba
3686 F stavebná výroba
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2964 H cukrár
2962 H pekár
3680 H podlahár
2977 H cukrár kuchár
2978 H cukrár pekár
2956 H mäsiar, kuchár
2682 K mechanik počítačových sietí
4336 M 02 veterinárne zdravotníctvo a
hygiena – hygienická a laboratórna služba
4236 M ekonomika pôdohospodárstva
4210 M 08 agropodnikanie poľnohospodársky manažment
4243 M mechanizácia pôdohospodárstva
Spolu

2,00
0,65
0,35
0,52
0,48
1,00
0,74
0,26
0,48
0,26
0,26
0,58
0,19
0,23
0,54
0,46
0,26
0,46
0,28
10,00

Stredná pedagogická
škola

Bottova 15 A

Levoča

7649 M učiteľstvo pre materské školy a
vychovávateľstvo

3,00

Gymnázium
Gymnázium bl. Pavla
Petra Gojdiča

Duchnovičova 13
Bernolákova 21

Medzilaborce
Prešov

7902 J gymnázium

2,00

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

1,00

7902 J 74 gymnázium - bilingválne štúdium

1,00

3355 H stolár
6444 K čašník, servírka
6445 K kuchár

0,33
0,50
0,50

Cirkevné gymnázium sv. Štúrova 383/3
Mikuláša

Stará Ľubovňa

Stredná odborná škola

Stará Ľubovňa

Jarmočná 108

Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 7 – Návrh VZN PSK č. ../2014, ktorým sa mení a
dopĺňa VZN PSK č. 28/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia
a platenia v zariadeniach sociálnych služieb a v krízových
strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v znení VZN PSK
č. 30/2012: PhDr. Poptrajanovski, vedúca odboru sociálneho Úradu PSK, uviedla, že
predkladaný návrh reaguje na zmeny v legislatíve o sociálnych službách. V zmysle novely
zákona sa pri ambulantnej forme už neposkytujú alebo nepovažujú za obslužné činnosti
pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva. Nahrádza sa to termínom „užívanie spoločných
priestorov a vecné plnenia spojené s poskytovaním sociálnych služieb“. Výška úhrady sa pri
týchto službách nemení a je daná v takej istej výške ako pri predchádzajúcich obslužných
činnostiach, teda 0,25 € na deň a na prijímateľa. Celková výška úhrady sa u klienta nebude
meniť. Ďalšou legislatívnou zmenou je povinnosť prijímateľa odoberať v zariadení sociálnych
služieb s celoročným a týždenným pobytom dve jedlá denne a pri ambulantnej forme jedno
jedlo denne. Ďalšou zmenou je vytvorenie tzv. nových služieb a to služieb krízovej
intervencie, kde sa už presne určuje skupina ľudí, ktorým sa bude poskytovať služba
v núdzovom bývaní a útulku. Z tohto dôvodu je v návrhu uvedené, že osoba, ktorá bude
platiť v núdzovom bývaní, v útulku alebo v službách krízovej intervencie, je dospelá fyzická
osoba. Za účelom sprehľadnenia sú v tomto VZN upravené sumy úhrady za jednotlivé
činnosti v súlade s opatrením predsedu PSK účinným od 1. 7. 2014. Návrh tohto VZN bol
zverejnený na webovej stránke PSK a počas zákonom stanovenej lehoty neboli k nemu
vznesené žiadne pripomienky. Materiál prerokovala komisia sociálna s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslankyňa Turčanová, predsedníčka komisie sociálnej, dodala, že predložený návrh
naozaj reaguje len na zmeny schválené novelou zákona o sociálnych službách účinné od 1. 1.
2014. Nie sú v ňom zavedené žiadne nové služby a nemení sa nič nad rámec zákona, len sa
upravuje VZN PSK v súlade s platnou novelou zákona o sociálnych službách. Poslanec
Kahanec nemá žiadne výhrady voči predloženým novelizáciám, ktoré nadväzujú na potrebné
zmeny. Štvrtý bod predstavuje zavedenie novej samostatnej skupiny sociálnych služieb
krízovej intervencie s nanovo upraveným okruhom fyzických osôb, ktorým je možné
poskytovať sociálnu službu v zariadení núdzového bývania a útulku. Je mu úplne jasné, že sú
tam osoby, na ktorých je páchané domáce násilie, obchodovanie s ľuďmi a ktoré sú vystavené
riziku takýchto situácií. Nebolo mu celkom jasné uvedenie kategórie rodovo podmieneného
násilia, lebo nevedel, čo to znamená, ale potrebné informácie si zistil na internete. Nebude ich
tu preberať, aby nezdržiaval poslancov, ktorí sa ponáhľajú a môže navrhnúť aj ukončenie
diskusie. Každý si môže zistiť tieto informácie a pozrieť si, čo vlastne znamená rodovo
podmienené násilie a nadväzne organizácie, ktoré sa touto činnosťou zaoberajú. Kto chce
poznať aj iný pohľad na túto vec, môže si na internete nájsť amerického sociológa Josepha
Overtona, ktorý vysvetľuje teóriu okien. Je veľmi zaujímavá vzhľadom na termín rodovo
podmieneného násilia. Týmto dáva podnety pre poslancov, aby si to pozreli. Nie je to vo
VZN, ale je to uvedené v dôvodovej správe a jemu osobne nie je jasné, prečo tam bol tento
termín použitý.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 8 ods. 1 a §
11 ods. 2 písm. a) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, podľa § 81 a § 72 ods. 2 zákona
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a podľa §
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47 ods. 13a § 48 ods. 5 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí
a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov
sc h vaľ uj e
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského
samosprávneho kraja č. 43/2014, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné
nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 28/2012 o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia a platenia v zariadeniach
sociálnych služieb a v krízových strediskách v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského
samosprávneho kraja v znení VZN č. 30/2012.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 8 – Návrh na zrušenie Zariadenia pestúnskej
starostlivosti, Bardejov – časť Dlhá Lúka, Pánska 16:

PhDr.
Poptrajanovski, vedúca odboru sociálneho Úradu PSK, pripomenula, že PSK má vo svojej
zriaďovateľskej pôsobnosti štyri zariadenia pestúnskej starostlivosti. Dve boli delimitované
z bývalých okresných úradov a dve vznikli v zmysle platnej legislatívy t. j. zákona NR SR č.
195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov. V roku 2005 nadobudol
platnosť nový zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a kuratele, ktorý zrušil pestúnske
zariadenia takým spôsobom, že deti sa už do nich nesmú prijímať, ale môžu zanikať iba
vtedy, keď deti odchádzajú z toho pestúnskeho zariadenia pri dovŕšení plnoletosti. Zariadenie
pestúnskej starostlivosti, Bardejov – časť Dlhá Lúka, Pánska 16, poskytovalo starostlivosť
jednému dieťaťu do 14. 10. 2014. V súčasnosti pominuli podmienky na poskytovanie tejto
služby a preto je predložený návrh na jeho zrušenie. Dané zariadenie nemalo v správe žiaden
majetok. Odbor sociálny navrhuje v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov zrušiť Zariadenie pestúnskej starostlivosti, Bardejov
– časť Dlhá Lúka, Pánska 16. Materiál prerokovala komisia sociálna s prijatím uznesenia.
Predseda PSK Chudík upozornil na to, že návrh na uznesenie neobsahuje dátum zrušenia
zariadenia.
Diskusia:
Poslankyňa Turčanová, predsedníčka komisie sociálnej, navrhla dátum zrušenia dňom 31.
10. 2014, aby sa už v novom mesiaci dané zariadenie neevidovalo.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 4 ods.1 písm. f) zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov
z r u š u j e
Zariadenie pestúnskej
starostlivosti, Bardejov – časť Dlhá Lúka, Pánska 16 dňom 31. októbra 2014.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 – Operačný plán zimnej služby na území PSK pre
obdobie 2014 – 2015: Ing. Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, oboznámil
prítomných s novým predpisom SR, to znamená, že sa bude postupovať podľa usmernenia
ministerstva dopravy, ktoré vydalo nové technické podmienky v rámci prehliadok, údržby
a opravy cestných komunikácií so zahrnutím aj zimnej údržby ciest PSK. Prezentoval schému
rozloženia PSK na 18 stredísk, ktoré ostávajú nezmenené. V každom stredisku je dispečerskospravodajská služba a počet spadajúcich okruhov. SÚC PSK bude v tomto zimnom období
32

realizovať údržbu na 3 009 km ciest vrátane ciest I. triedy v rozsahu 630 km. Cesty II. triedy
majú 521 km a cesty III. triedy sú v dĺžke 1 849 km a nie sú v zime všade udržiavané SÚC
PSK. To všetko obsahuje predložený operačný plán zimnej služby. Prvý zásah bol prevedený
dňa 22. 10. 2014 v Tatrách, kedy bolo odoraných 70 km ciest a posypaných 60 km ciest. Tým
bola v Poprade naštartovaná dispečersko-spravodajská služba v plnom rozsahu a čaká sa na
ďalší vývoj počasia. SÚC PSK vlastní techniku s bohatou vekovou hranicou ako sú napr.
frézy dôležité hlavne v tatranskej oblasti. Majú cez 40 rokov, ale sú výkonné, pomáhajú
hlavne v Tatranskej Štrbe, kde je nutné pravidelne cesty odfrézovať. SÚC PSK sa podarilo
rozšíriť počet meteostaníc, má ich celkom 18, z toho 10 s kamerovým systémom,
informačným panelom a ďalšími prvkami, podľa ktorých sa môže dispečer rozhodnúť.
V dlhodobom pláne sa nachádzajú rekonštrukcie skladov soli. Momentálne má SÚC PSK
9 000 ton soli, 40 000 ton inertného materiálu čiže kameniva. Požiadal Zastupiteľstvo PSK
o schválenie materiálu v predloženom znení, lebo je základným dokumentom pre
organizovanie zimnej údržby ciest.
Diskusia:
Poslanec Sokol, predseda komisie dopravy, dodal, že materiál prerokovala komisia dopravy
s prijatím uznesenia. Ide už o jedenástu sezónu cestárov SÚC PSK, želá im úspešné zimné
obdobie aj z hľadiska výkonov s tým, že v Tatrách už snežilo, čiže aj výber miesta konania
spomínanej univerziády v PSK je dobrý s predpokladom zimy v plnom rozsahu. Požiadal
zastupiteľstvo o schválenie predloženého materiálu. Poslanec Krajňák poukázal na situáciu
v meste Prešov, ktoré už dnes, najmä po víkendoch, má problémy s dopravou a v prípade
sneženia budú ešte väčšie. Opýtal sa, či existuje nejaká možnosť zlepšenia trasovania áut SÚC
PSK v prípade sneženia, resp. či existuje nejaký špeciálny dôraz na krajské mesto. Ing.
Kozák odpovedal, že vývoj jednotlivých okruhov má svoju históriu, čiže každé stredisko
nachádzajúce sa blízko krajského mesta má presný rozpis osvedčených trás a SÚC PSK
v tomto systéme naďalej pokračuje. SÚC PSK nevie ovplyvniť súčasnú výstavbu napr. pri
ZVL a z toho vznikajúce zápchy. V rámci prvého zásahu sa bude riešiť pri snežení mesto
Prešov, samozrejme aj v súčinnosti s mestom a dopravnou políciou. Poslanec Baran dodal,
že pred zásahom vo Vysokých Tatrách cestári ako obvykle hlásili pripravenosť na zimnú
údržbu. Po zásahu SÚC PSK ale utrpeli ťažkú ujmu na zdraví niektorí skeptici zimnej údržby
ciest, pretože bol úspešný a dúfa, že cestári budú takto pracovať celý rok. Verí, že PSK
úspešne zvládne univerziádu a pripomenul, že rok 1999 bol najkritickejším momentom celej
zimnej údržby. Poslanec Hopta poznamenal, že je rozdiel pracovať v zime a v lete, lebo
v zime pri snežení si ľudia viac všímajú prácu cestárov. Jeho skúsenosti z okresu Humenné na
cestách spravovaných PSK sú dobré, väčšinou sú vzorne odhrnuté v porovnaní s cestami,
ktoré nepatria pod PSK. Poďakoval SÚC PSK za prácu, ktorú vykonáva v okrese Humenné.
Poslanec Jakubov vyslovil pripomienku adresovanú Ing. Kozákovi. Zhruba asi pred pol
rokom dal poslanecký návrh na skvalitnenie technického vybavenia strediska SÚC PSK
v Stropkove. Prezrel si prevádzku, rozprával so zamestnancami a dostal odpoveď, že
technické zabezpečenie v tomto regióne je štandardné a zodpovedá požiadavkám. Jeho názor
však nekorešponduje s danou odpoveďou. Po diskusii so zamestnancami dáva do pozornosti
možnosť vybavenia daného strediska technickým zariadením JSB, lebo v polovici októbra
začala rekonštrukcia cesty v blízkosti Šarišského Štiavnika a je dosť prehustená doprava
priamo cez okres Stropkov a mesto Stropkov. Technika by si zaslúžila výraznú modernizáciu
aspoň v tomto smere podľa vyjadrenia niektorých zamestnancov. Ing. Kozák k vybavenosti
jednotlivých stredísk povedal, že SÚC PSK vychádza zo súčasných možností. Treba sa trošku
zamyslieť nad históriou cestného hospodárstva v PSK od roku 2004, kedy preberal skoro 50
% ciest v nevyhovujúcom stave, kde v koncových dedinách už SAD nechcela chodiť. Vtedy
sa rozhodovalo, či dať do poriadku cesty alebo techniku. Dnes možno povedať, že bol
naštartovaný dobrý vývoj týkajúci sa modernizácie cestnej siete. Verí, že budúce obdobia
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budú úspešné aj pre SÚC PSK najmä z pozície či už EIB alebo zdrojov PSK a nájde sa
priestor na obnovu strojového vybavenia. Dnes SÚC PSK funguje na bežných a generálnych
opravách, takže súčasná technika by mala vydržať zimnú sezónu 2014 – 2015. Predseda PSK
Chudík doplnil, že technické vybavenie nezávisí od SÚC PSK, ale od pridelenia finančných
prostriedkov Zastupiteľstvom PSK, ktoré dáva najviac peňazí na cesty. Nastáva teda dilema,
či ich prideliť na cesty alebo techniku. Keby mali rozhodnúť cestári, tak aj dve JSB by boli
v Stropkove, ale je to v podstate o rozdelení peňazí zastupiteľstvom a je potrebné nájsť nejaký
vhodný spôsob delenia. Pevne verí, že aj cez EIB sa pomôže tejto veci.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s c h v a ľ u j e
Operačný plán zimnej údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja na obdobie 2014-2015
v súlade s § 3d ods. 9c) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení
neskorších predpisov
B/ s p l n o m o c ň u j e
riaditeľa Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja v prípade vyhlásenia II.
situačného stupňa zvolať riadiacich zamestnancov orgánov štátnej a verejnej správy:
•
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odbor dopravy
•
Úrad Prešovského samosprávneho kraja, oddelenie organizačné, registratúry
a civilnej ochrany
•
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
•
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru SR, Krajský dopravný inšpektorát
•
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
•
Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Košice
a vytvoriť krajský štáb zimnej údržby ciest.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementácie projektov z Regionálneho operačného
programu,
Opatrenie
5.1
Regionálne
komunikácie
zabezpečujúce
dopravnú obslužnosť regiónov, kód výzvy
ROP-5.1-2012/01 a výzvy ROP-5.1-2013/01: Ing. Kozák, riaditeľ Správy
a údržby ciest PSK, uviedol, že PSK je oprávneným prijímateľom z ROP. Výzvy boli
predložené v rokoch 2012 - 2013. SÚC PSK predložila 7 štandardných projektov, úspešnosť
bola iba v dvoch prípadoch. Ostatné boli presunuté na terajšie obdobie, čiže tri z piatich
zostali a pribudli mosty 3. a 4. etapa a zosuvy 4. etapa. Celý proces má svoju históriu.
Intenzívne bol sledovaný vývoj celého procesu, medzitým nastala výmena vlád, iné pohľady
ministerstva pôdohospodárstva a celá teória sa potom zmenila tak, že prostriedky na ROP áno,
ale so zahrnutím povodní. Od roku 2011 stále prebiehali zmeny, až sa konečne dospelo do
nejakého finále, kedy je možné povedať, že PSK má 7 živých projektov, ktoré prešli
náročným vývojom či už na úrovni SO/RO alebo riadiaceho orgánu, teda ministerstva
pôdohospodárstva. Predseda PSK podpísal s ministrom 7 zmlúv, ktoré umožňujú PSK
určitým spôsobom vstúpiť do celkového projektu. Následne predstavil jednotlivé projekty.
Projekt: Rekonštrukcia mostov v PSK – 3. etapa. Obsahuje 6 mostov: 1) úsek Ruská Poruba
– Košarovce, most vo Vyšnej Sitnici; 2) úsek Oľka – Radvaň n/Laborcom, most v Radvani
n/Laborcom; 3) úsek Zubné –Vyšný Hrušov, most v Zubnom; 4) úsek Dlhé Klčovo –
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Sačurov, most v Sačurove; 5) Jasenovce – Holčíkovce, most v Giglovciach; 6) úsek
Mičakovce – Hanušovce n/Topľou, most v Ďurďoši. U väčšiny mostov sú podmyté opory,
čoho dôsledkom sú pohyby na vozovke a hornej časti mosta, ktoré je potrebné opraviť. Tento
projekt prešiel v celkovom rozsahu týchto 6 stavieb až na objekt osvetlenia a projektovú
dokumentáciu realizácie stavby, ktoré neboli uznané. Čísla sú premenené do čiastok, ktoré
treba dofinancovať z prostriedkov PSK nachádzajúcich sa v jednotlivých uzneseniach. Keďže
prešla dlhá doba a predpokladom boli ceny v roku 2011, rozdiel v cenách medzi rokmi 2011
a 2014 je potrebné vykryť z prostriedkov PSK.
Projekt: Rekonštrukcia mostov v PSK – 4. etapa. Obsahuje dva úseky: 1) Veľká Lesná –
Haligovce, most vo Veľkej Lesnej; 2) Lažany – Svinia, most vo Svinej. Od roku 2010 sa tento
most nepodarilo obnoviť, je tam obchádzka. Tento projekt by zabezpečil jeho obnovu. Bol
tam ešte jeden mostík Ľubica – Kežmarok vrátane všetkých stupňov projektovej
dokumentácie, ale riadiaci orgán projekt neuznal, preto sa suma 413 000 € musí riešiť
z vlastných prostriedkov. Jeho stav nedovoľuje ďalej čakať, nakoľko boli veľmi zničené
opory. Tento most je na úkor generálnych opráv urobený v Ľubici – Kežmarku a je plne
funkčný. So zhotoviteľom je nutné uzavrieť zmluvu, ktorý súhlasí, aby objekt Ľubica –
Kežmarok vypadol.
Projekt: Stabilizácia zosuvov v PSK – 4. etapa. Obsahuje 4 úseky: 1) Beloveža – Bardejov,
zosuv Beloveža; 2) Pichné – Snina, zosuv Snina; 3) Klenov – Sedlice, zosuv Klenov; 4)
Vyšný Slavkov – Brezovica, zosuv Brezovička. Schválením dofinancovania z prostriedkov
PSK bude možné tento projekt realizovať a zosuv v Brezovičke vyriešiť.
Projekt: Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – východ. Obsahuje 8 úsekov. Je
to určitá kompenzácia, lebo oblasť Bardejov neprešla v predchádzajúcich kritériách. 1)
Lukavica – Bardejov; 2) Mičakovce – Giraltovce; 3) Frička – Gaboltov; 4) Stebnická Huta –
Zborov; Humenská oblasť - 5) Ruská Kajňa – Košarovce; 6) Nechválova Polianka – Udavské;
7) Rokytovce – Medzilaborce; 8) Snina – Pčoliné preto, lebo vzhľadom na zmenu postavenia
jednotlivých obcí a miest, nebol tento úsek uznaný. Musí byť financovaný z prostriedkov
PSK.
Projekt: Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK – západ. Obsahuje 9 úsekov. 1)
Vyšný Slávkov – Bijacovce (cez Paršivú) veľký problém; 2) Krásna Lúka – Torysa; 3)
Renčišov – Jarovnice; 4) Mirkovce – Varhaňovce; 5) Ondrašovce – Chminianska Nová Ves;
6) Ľubovec – Kysak. To sú úseky, ktoré vypadli v rámci predkola ROP na úrovni 2. a 3. etapy
vývoja. 7) Medzibrodie – Mníšek nad Popradom; 8) Sulín – Malý Lipník; 9) Ľubovnianske
Kúpele – Plavnica. Tieto ministerstvo neuznalo, lebo vlastne neexistujú, pretože to nie sú
obce. Aby projekt prešiel, je nutné tento proces zrealizovať.
Projekt: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – východ. Obsahuje 4 úseky. 1)
Sukov – Medzilaborce, most Čabiny; 2) Sl. Krivé – Koškovce, most Jabloň; 3) Víťazovce –
Košarovce, most Košarovce; 4) Skrabské – Bystré, most Vyšný Žipov. V tomto prípade je
neuznaných 55 000 €.
Projekt: Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK – západ. Obsahuje 5 úsekov. 1)
Kríže – Kružľov, most Kružľov; 2) Nemcovce – Kurima, most Nemcovce; 3) Olejníkov –
Ľutina, most Ľutina; 4) Červenica – Zlatá Baňa, most Zlatá Baňa; 5) Sulín – Malý Lipník,
most Sulín, ktorého stavba stojí od roku 2010.
Pokiaľ chce PSK získať z EÚ 7 807 000 € s celkovým rozpočtovým nákladom všetkých
projektov za 9,4 mil. €, tak je nutné celý tento proces doriešiť z prostriedkov PSK.
Diskusia:
Poslanec Sokol v prvom rade poďakoval SÚC PSK za celý proces predkladania uvedených
projektov. Je ťažké vidieť ešte niekde pontónový most z roku 2010. Celá história a úspešnosť
tohto procesu si vyžadovala dosť snahy. Poďakoval tým, ktorí sa podieľali na spracovaní
týchto projektov. Svedčí to o opodstatnení existencie a fungovania SÚC PSK, ktorú tvorí
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kolektív ľudí, ktorí vedia pracovať už aj v tejto oblasti. Úspešnosť KSK a PSK svedčí o tom,
že PSK je dobre pripravený v oblasti dopravy z hľadiska samotných projektov. Praje všetkým
hlavne splnenie realizácie termínov, lebo ide o výzvu z rokov 2007 – 2013 s termínom
realizácie do 30. 6. 2015 a úspešnú samotnú realizáciu týchto projektov. Poslanec Vokál
privítal vôbec možnosť opravovať, ide o veľké peniaze a preto je potrebné podporiť tieto
projekty. Poukázal na tretí a šiesty stĺpec, kde tvorí vlastne rozdiel tých 10 % verejné
obstarávanie. Možno je to spôsobené tým, že projekty boli pripravené podstatne skôr.
V treťom stĺpci sa nachádza to, čo PSK žiadal a v šiestom stĺpci to, čo bolo vysúťažené.
V súčasnosti sa to pohybuje na tej cene, alebo klesá. Chcel vedieť, čím je spôsobený tento
stav. Ing. Kozák odpovedal, že celý proces verejného obstarávania je zhruba 2,5-ročný. SÚC
PSK vstúpila do procesu v roku 2011, kedy začali projektové dokumentácie. Projektanti
predkladajú svoj názor, teda slepý rozpočet s jednotlivými cenami, ktorý ide do súťaže.
V predchádzajúcich 2 – 3 rokoch ceny stavebných prác prudko poklesli zhruba na 60 – 80 %
skôr z nedostatku zákaziek. SÚC PSK po dohode s projektantmi sa pohybovala na 90 %-ách.
Ďalší vývoj ukázal, že projektanti mali ešte prihodiť tých 10 % a boli by sa pohybovali v
cenách spĺňajúcich kritériá roka 2014. Nikto nepredpokladal, že proces verejného
obstarávania bude tak dlhý, náročný a zložitý. Predseda PSK Chudík upozornil poslancov,
že budú hlasovať o siedmich uzneseniach s tým, že k projektu Rekonštrukcia mostov v PSK –
4. etapa dostali nové znenie uznesenia pred zasadnutím zastupiteľstva v podstate s tou istou
sumou.
1. návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 156 723,- eur s DPH v rámci implementovaného projektu
Rekonštrukcia mostov v PSK - 3. etapa (kód ITMS: 22150120069) ROP, Opatrenie 5.1
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.12012/01.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
2. návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. s c h v a ľ u j e
A.1 nadlimitné výdavky vo výške 415 553,- eur s DPH v rámci implementovaného projektu
Rekonštrukcia mostov v PSK - 4. etapa (kód ITMS: 22150120067) ROP, Opatrenie 5.1
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia, kód výzvy ROP5.1-2012/01 v nadväznosti na výsledky procesu verejného obstarávania
A.2 úpravu nadlimitných výdavkov uvedených v bode A.1 zo sumy 415 553,- eur s DPH na
sumu 1 596,- eur s DPH po vypustení úseku č. 1 v hodnote 413 957,- eur s DPH (úsek
Ľubica časť Pod Lesom - Kežmarok, most č. 536019-002 Ľubica), ktorý bude predmetom
dodatku č.1 zmluvy o dielo s dodávateľom stavby.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
3. návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 105 851,- eur s DPH v rámci implementovaného projektu
Stabilizácia zosuvov v PSK - 4. etapa (kód ITMS: 22150120068) ROP, Opatrenie 5.1
Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia, kód výzvy ROP-5.12012/01.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
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Návrh na uznesenie bol schválený.
4. návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 226 744,- eur s DPH v rámci implementovaného projektu
Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK - východ (kód ITMS: 22150120079)
ROP, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia,
kód výzvy ROP-5.1-2013/01, z toho pre rok 2014 čiastku 57 378,- eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
5. návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 516 480,- eur s DPH v rámci implementovaného projektu
Odstránenie následkov povodní na cestách v PSK - západ (kód ITMS: 22150120081)
ROP, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia,
kód výzvy ROP-5.1-2013/01, z toho pre rok 2014 čiastku 298 942,- eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
6. návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 55 660,- eur s DPH v rámci implementovaného projektu
Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - východ (kód ITMS: 22150120080)
ROP, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia,
kód výzvy ROP-5.1-2013/01.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
7. návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 174 160,- eur s DPH v rámci implementovaného projektu
Odstránenie následkov povodní na mostoch v PSK - západ (kód ITMS: 22150120078)
ROP, Opatrenie 5.1 Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť územia,
kód výzvy ROP-5.1-2013/01, z toho pre rok 2014 čiastku 114 080,- eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Dohoda o spolupráci Via Carpatia:

Podľa slov Ing.
Barnáša, vedúceho odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, predmetom predloženej
dohody o spolupráci je vybudovanie severojužného dopravného koridoru s názvom Via
Carpatia. Via Carpatia je historická cesta spájajúce Baltické more s Egejským. Na tejto
aktivite by sa mali podieľať všetky dotknuté regióny z Litvy, Poľska, Slovenska, Maďarska,
Rumunska, Bulharska a Grécka. Účastníkmi tejto dohody sú Podkarpatské vojvodstvo,
Košický samosprávny kraj, Boršodsko-abovsko-zemplínska župa a PSK. V rámci predmetnej
dohody o spolupráci strany navrhujú, aby hlavnými cieľmi spolupráce boli aktivity smerujúce
k zavedeniu dopravného koridoru Via Carpatia do siete TEN-T v celej dopravnej dĺžke
hlavnej dopravnej siete EÚ. Jej rozvoj a rýchlejšie dobudovanie by malo mať veľký vplyv aj
na ekonomický rozvoj krajín vrátane rozvoja malého a stredného podnikania, vedy
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a výskumu, technológií a priemyselných parkov, ktoré sa nezaobídu bez dopravnej
infraštruktúry a logistiky. V rámci presadzovania predmetnej iniciatívy na európskej úrovni je
potrebné vynaložiť úsilie smerované zdola s cieľom podpory rozvoja koridoru, ktorý má
strategický význam pre regióny pozdĺž Schengenskej hranice.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Poslanec Sýkora, predseda komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, požiadal
Zastupiteľstvo PSK o podporu a schválenie predloženého materiálu. Poslanec Krajňák víta
túto iniciatívu, nie je v tom žiadny problém. Ale pri výstavbe tejto plánovanej cesty na území
SR je jej súčasťou úsek diaľnice D1 medzi Prešovom a Košicami, ktorý je v plnej prevádzke,
čiže priamo alebo nepriamo sa opäť treba vrátiť k téme výstavby R4 v smere na Svidník
a obchvatu Prešova. Zaujímal sa o aktuálny stav v tomto smere, akými informáciami
disponuje PSK, kde sa nachádza v príprave projektu a plánovanej trasy, lebo to nejakým
spôsobom úzko súvisí. Chcel vedieť, čo urobí PSK spolu s KSK pre rýchlejší posun celej
veci. SR v súčasnosti predsedá Vyšehradskej štvorke, vedel by si predstaviť vyvinutie
iniciatívy zo strany PSK, aby súčasťou najbližších rokovaní či už na najvyššej vládnej úrovni
alebo úrovni odborníkov bola táto téma a dostala sa priamo do rokovaní. Rovnako nevylučuje,
že aj pri návšteve delegácie prezidenta SR v Poľsku je možné o tom hovoriť. Opýtal sa, ako
PSK naplní tento dobrý zámer dohody, aby konkrétne výstupy dostal do skorej realizácie tejto
veci a témy. Potom by riešila otázka, či sa PSK bude spoliehať na európske zdroje, alebo sa
určí priorita v rámci štátneho rozpočtu. Predseda PSK Chudík povedal, že ide o iniciatívu
Podkarpatského vojvodstva, lebo situácia v rámci R4 je najhoršia v Poľsku. Otázky
prednesené poslancom Krajňákom už vysvetľoval, teda čo sa všetko už udialo a čo PSK
urobil v tejto veci, napr. prieskum dopravy firmou Jaspers, ktorá spracúva stanovisko pre
Európsku komisiu. Každý z predchádzajúcich ministrov dopravy vymyslel iné trasovanie
a PSK jednoducho musí počkať na výsledok prieskumu. Prvé informácie budú možno známe
už dňa 30. 10. 2014 o 9.00 hod. na stretnutí so štátnym tajomníkom Stromčekom v zasadacej
miestnosti PSK za účasti všetkých primátorov miest a starostov obcí. Témou bude doprava na
železniciach a R4. PSK v podstate inicioval príchod Jaspers s konaním konferencie a vydobyl
prevedenie prieskumu v júni v Prešove, aby sa určilo, či v rámci R4 bude severozápadný
alebo severovýchodný obchvat mesta Prešov. Poslanec Krajňák poďakoval za odpoveď,
lebo nemal tieto informácie a nevidel ich ani v materiáli. Pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK
schválilo uznesenie navrhnuté primátorom Prešova Hagyarim, že oceňuje snahu ministerstva
dopravy o urýchlené dobudovanie diaľnice D1 do Prešova vrátane juhozápadného obchvatu
Prešova D1 Prešov-západ – Prešov-juh, preto je skutočne veľmi dôležité, aké bude definitívne
riešenie. Predseda PSK Chudík už o všetkých týchto veciach hovoril na minulom zasadnutí
zastupiteľstva aj za účasti poslanca Krajňáka.
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 (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Dohodu o spolupráci
(medzi Podkarpatským vojvodstvom, Košickým samosprávnym krajom, Boršodskoabovsko--zemplínskou župou a Prešovským samosprávnym krajom)
B/ s c h v a ľ u j e
Dohodu o spolupráci
(medzi Podkarpatským vojvodstvom, Košickým samosprávnym krajom, Boršodskoabovsko--zemplínskou župou 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
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(medzi Podkarpatským vojvodstvom, Košickým samosprávnym krajom, Boršodskoabovsko--zemplínskou župou a Prešovským samosprávnym krajom).
Hlasovanie:
za: 39
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Návrh na zmenu v Dozornej rade Centra rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier:

Poslanec Sýkora, predseda
komisie regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, uviedol, že z dôvodu vzdania sa funkcie
člena Dozornej rady Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysoké Tatry Ing. Petra Luptáka
z osobných dôvodov je potrebné vymenovanie nového člena a to poslanca Ing. Milana
Barana. Tento návrh prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
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 (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1) odvolanie zástupcu PSK – Mgr. Petra Luptáka, člena Dozornej rady Centra rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier
2) vymenovanie zástupcu PSK - Ing. Milana Barana za člena Dozornej rady Centra
rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
Hlasovanie:
za: 40
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 13 – Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
88/2014 zo dňa 26. 8. 2014:

Predseda PSK Chudík uviedol, že po skončení
minulého zasadnutia zastupiteľstva mu poslanec Ing. Kužma oznámil, že prijatie tohto
uznesenia je v rozpore so zákonom. Po preverení sa zistilo, že kolízia záujmov
u nominovaného podpredsedu PSK pri výkone funkcie člena predstavenstva Prešovského
zdravotníctva, a. s., by bol v rozpore s výkonom funkcie riaditeľa (štatutárneho zástupcu)
FNsP J. A. Reimana v Prešove podľa § 9 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone
práce vo verejnom záujme v platnom znení. Z toho dôvodu dané uznesenie nebolo uvedené do
praxe a platí starý stav.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade § 11 ods. 4 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v platnom znení r u š í uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 88/2014 zo dňa 26. 8. 2014.
Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Predseda PSK Chudík požiadal o spoločné uvedenie bodov 14 a 15, pretože spolu úzko
súvisia.
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K bodu 14 – 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 –
stavieb a pozemku v katastrálnom území Prešov v správe Knižnice P. O. Hviezdoslava
v Prešove. Tento návrh prerokovala komisia kultúry a národnostných menšín a komisia
správy majetku. Podrobnosti tejto obchodnej verejnej súťaže sa nachádzajú v materiáli.

K bodu 15 – Zmena účelového určenia majetku: Ing. Matejčík, vedúci
odboru organizačného Úradu PSK, oboznámil prítomných s tým, že o určitú časť tohto
nehnuteľného majetku prejavila záujem SOŠ dopravná, Konštantínova 2 v Prešove. Z tohto
dôvodu uvedený materiál obsahuje zmenu účelového určenia majetku určeného na
zabezpečenie kultúrnej činnosti na účel výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti
vzdelávania a výchovy a činnosti ním bezprostredne súvisiace.
Diskusia k bodom 14, 15: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie k bodu 14:
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.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove, zapísaného
na LV č. 818, k. ú. Prešov, a to:
pozemku: parcela registra CKN, číslo parcely 596, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria
o výmere 962 m2,
novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 595/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 180 m2 v podiele ½,
novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 597/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 979 m2,
vytvorené podľa geometrického plánu č. 78/2014 zo dňa 27.6.2014, vyhotoveným
GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 36485985, úradne
overeným Okresným úradom Prešov - Katastrálny odbor dňa 01.07.2014 pod
číslom G1-951/2014
stavby:
Dielne, súp. číslo 3268, na parc. registra C KN číslo parcely 596 – uličná časť
Dielne, súp. číslo 3268, na parc. registra C KN číslo parcely 596 – dvorová časť
Garáž so skladom bez súpisného čísla na parc. registra C KN číslo parcely 597/1,
nezakreslená v katastrálnej mape
vonkajších úprav: spevnené plochy
ťarchy: bez zápisu
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. 65/2014 zo dňa
6.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
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predstavuje 984.651,96 € (stavby 772.595,25 €, pozemky 212.056,71 pri cene za pozemok
104,41 €/m2).
B.2

podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a následne Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prebytočný nehnuteľný majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady
ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení
celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny
a ostatných nákladov podľa písm. a) a b).
3. Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže:
a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK
v sídle Prešovského samosprávneho kraja v termíne do ............ do ........ hod.
v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – Pozemok a Dielne – Knižnica P. O. H. 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 ...
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– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na
úrovni originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. 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 – Mgr. Marta Skalková, riaditeľka Knižnice P.O.H
Prešov, tel.: 051/77 33 009.
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 40
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie k bodu 15:
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 § 8 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
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a v súlade s § 6 ods. 4 písm. d) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
schvaľuje
zmenu účelového určenia majetku určeného na zabezpečenie kultúrnej činnosti zapísaného na LV č.
818, k. ú. Prešov, a to :
pozemkov: novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 595/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 180 m2 v podiele ½,
novovytvorená parcela registra CKN, číslo parcely 597/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 871 m2,
vytvorené podľa geometrického plánu č. 78/2014 zo dňa 27.6.2014, vyhotoveným
GEOPLAN Prešov, s.r.o., Konštantínova 3, 080 01 Prešov, IČO: 36485985, úradne
overeným Okresným úradom Prešov - Katastrálny odbor dňa 01.07.2014 pod číslom
G1-951/2014
ťarchy:
bez zápisu
na účel výchovno-vzdelávacieho procesu v oblasti vzdelávania a výchovy a činnosti ním
bezprostredne súvisiace,
a to ku dňu účinnosti „Zmluvy o prevode správy“ uzavretej medzi odovzdávajúcim správcom –
Knižnica P. O. Hviezdoslava, Levočská 9, 080 01 Prešov, IČO: 377 813 08 a preberajúcim správcom
– SOŠ dopravná, Konštantínova 2, 080 01 Prešov, IČO: 170 784 40.

Hlasovanie:
za: 41
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 16 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá materiál, ktorého predmetom je prevod pozemkov
v katastrálnom území Stropkov v správe SOŠ, Hlavná 6, Stropkov do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich, ktorými sú EuroEduca, n. o. a Stavoinvesta DS, spol. s. r. o.,
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Stavoinvesta DS, spol. s. r. o., je investorom
a stavebníkom nadstavby obytného domu 70 bytových jednotiek vrátane vybudovania novej
vnútroareálovej komunikácie a vybudovania nových verejných parkovacích plôch, ktorých
rekonštrukciu a údržbu, vzhľadom na ich verejnoprospešný charakter, bude realizovať na
vlastné náklady. Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia
správy majetku s kladným odporúčacím stanoviskom.
Diskusia:
Poslanec Jakubov predložil pozmeňovací návrh na úpravu ceny odpredávaných pozemkov
v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo PSK schvaľuje prevod nehnuteľného majetku uvedený
v bode B odsek 1 do podielového spoluvlastníctva kupujúceho EuroEduca, n. o.
a Stavoinvesta SD, s. r. o., za celkovú sumu 50 500 €, pri parc. č. 682/2 cena 25 €/m2, pri
parc. č. 695/1 cena 25 €/m2.
Pozmeňovací návrh poslanca Jakubova:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje prevod nehnuteľného majetku uvedený v časti B bod 2. do
podielového spoluvlastníctva kupujúceho EuroEduca, n. o. a Stavoinvesta SD, s. r. o., za
celkovú sumu 50 500 €, pri parc. č. 682/2 cena 25 €/m2, pri parc. č. 695/1 cena 25 €/m2.
Hlasovanie:
za: 12
proti: 0
zdržalo sa: 27
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 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.

konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B ods. 1 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,
1. odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov,
zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov, a to:
pozemku registra C KN parc. č. 682/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1491 m2,
pozemku registra C KN parc. č. 695/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 529 m2,
ťarchy:
Por. č. 1. Zmluva V 484/08b o zriadení vecného bremena na parcelu KN 682/2 za
účelom práva vstupu, prechodu a prejazdu v prospech Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO:36599361 a to v rozsahu
vyznačenom v geometrickom pláne č. 31/07.
Por. č. 2. Vklad V 387/14 vecného bremena zo dňa 11.8.2014 na parcelu C KN 682/2,
zast. plochy a nádvoria o výmere 1491 m2 parcelu C KN 695/1, zast. pl. a
nádvoria o výmere 529 m2 spočívajúceho v práve prechodu pešo, prechodu a
prejazdu všetkými druhmi dopravných prostriedkov, najmä motorovými
vozidlami a mechanizmami oboma smermi, strpieť vybudovanie novej
vnútroareálovej komunikácie, jej rekonštrukciu a údržbu, vybudovanie nových
verejných parkovacích plôch, ich rekonštrukciu a údržbu v prospech
EuroEduca, n. o., IČO: 37887394, Centrálna 812/13, 089 01 Svidník
v podiele 86704/256484 a STAVOINVESTA DS, spol. s r.o., IČO: 31418775,
Kukučínova 479/24, 929 01 Dunajská Streda v podiele 169780/256484.
2. prevod nehnuteľného majetku uvedeného v bode B ods. 1 do podielového
spoluvlastníctva kupujúcich:
1. EuroEduca, n. o., Centrálna 812/13, 089 01 Svidník, IČO: 37 887 394,
v spoluvlastníckom podiele 86704/256484,
2. STAVOINVESTA DS, spol. s r.o., Kukučínova 479/24, 929 01 Dunajská Streda,
IČO: 31418775 v spoluvlastníckom podiele 169780/256484,
za celkovú kúpnu cenu 42.256,70 € (pri parc. č. 682/2 cena 22,15 €/m2, pri parc. č. 695/1
cena 17,45.€/m2).
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 66/2014
zo dňa 16.09.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom v zmysle vyhlášky
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje celkom
42.256,70 € (pri parc. č. 682/2 VŠH 22,15 €/m2, pri parc. č. 695/1 VŠH 17,45.€/m2).
3. bezodplatné zriadenie vecného bremena in rem na pozemku registra C KN parc. č.
682/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1491 m2, zapísanom na LV č. 57, k. ú.
Stropkov, ktoré spočíva v povinnosti kupujúcich ako povinných z vecného bremena
strpieť právo prechodu a prejazdu v prospech vlastníka pozemkov zapísaných na LV č.
57, k. ú. Stropkov, a to:
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pozemku registra C KN parc. č. 682/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2,
pozemku registra C KN parc. č. 695/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 512 m2.
(v súčasnosti je vlastníkom pozemkov PSK).
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
STAVOINVESTA DS, spol. s r. o., je investorom a stavebníkom nadstavby „Obytný dom 70
b. j. s polyfunkciou Stropkov“ vrátane vybudovania novej vnútroareálovej komunikácie
a vybudovania nových verejných parkovacích plôch, ktorých rekonštrukciu a údržbu,
vzhľadom na ich verejnoprospešný charakter, bude realizovať na vlastné náklady.
Rekonštrukciou a nadstavbou bývalého internát SOUP Stropkov sa chátrajúca budova zmení
na peknú modernú budovu so 70 novými nájomnými bytovými jednotkami.

Hlasovanie:
za: 30
proti: 2
zdržalo sa: 9
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 17A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu
PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je nájom nehnuteľného majetku –
nebytových priestorov slúžiacich na podporu športu detí a mládeže v budove telocvične na ul.
Kukučínovej v Levoči vo vlastníctve PSK, v správe SOŠ Majstra Pavla v Levoči, do nájmu
nájomcu Cross Country Levoča, občianske združenie. Návrh prerokovala komisia školstva,
mládeže, TV a športu a komisia správy majetku s odporúčacím charakterom pre
zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A/ k o n š t a t u j e,
že nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je dočasne prebytočný

B/ s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 9
písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov,
nájom majetku v správe Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9, Levoča, a to:
predmet nájmu: nehnuteľný majetok – nebytové priestory o celkovej výmere 67,95 m2 (miestnosť
č. 130
o výmere 47,14 m2 a spoločné a ostatné priestory – miestnosti č. 125, 126 a 127 o celkovej
výmere 20,78 m2) nachádzajúce sa v budove telocvične na Kukučínovej 12 v Levoči so súp. č. 2991
na parcele KN C p. č. 820 v katastrálnom území Levoča, zapísanej na LV č. 245,
do nájmu nájomcu – Cross Country Levoča, občianske združenie so sídlom Vodárenská 9, 054 01
Levoča, IČO: 00619558
za nižšie uvedených podmienok:
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Výška nájomného za ročné nájomné aj za začatú časť roka bez platieb za energie a služby
spojené s nájmom: 1 €/predmet nájmu/ročne.
Účel nájmu: prevádzkovanie rekondičných a regeneračných cvičení.
Doba nájmu: doba neurčitá od nadobudnutia účinnosti zmluvného vzťahu, 4 dni v týždni od štvrtka
do nedele.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu sa dáva do prenájmu nájomcovi na verejnoprospešný účel – podporu športu detí a
mládeže.

Hlasovanie:
za: 42
proti:0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 17B – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu
PSK, predkladá materiál, ktorého predmetom je nájom časti pozemku v katastrálnom území
Starý Smokovec za účelom osadenia dvoch kusov informačných tabúľ slúžiacich na
označenie budovy do nájmu nájomcu Horská záchranná služba, štátna organizácia. Plocha
tabúľ je 0,32 m2. Návrh prerokovala komisia dopravy a komisia správy majetku
s odporúčacím charakterom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A/ k o n š t a t u j e,
že nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je dočasne prebytočný

B/ s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 9 písm.
c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
nájom majetku v správe Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja so sídlom
Jesenná 14, 080 01 Prešov, IČO: 37 936 859, rozpočtová organizácia, a to:
predmet nájmu:
nehnuteľný majetok – časť pozemku registra C KN parcelné číslo 462/15 zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2 x 0,016 m2 = 0,032 m2 zapísanej na liste vlastníctva č. 442 v obci Vysoké
Tatry v katastrálnom území Starý Smokovec, na ktorej sa nachádza pozemná komunikácia č. II/537
a to:
staničenie 49,910 km - informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2
staničenie 50,100 km - informačná tabuľa 1 ks o ploche 0,32 m2
do nájmu nájomcu – Horská záchranná služba, Horný Smokovec 52, 062 01 Vysoké Tatry, IČO:
37879693
za a nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné aj za začatú časť roka: 1 €/predmet nájmu /ročne.
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Účel nájmu: umiestnenie 2 ks informačných tabúľ.
Doba nájmu: doba neurčitá od nadobudnutia účinnosti zmluvy
za podmienky trvania právoplatnej výnimky z ochranného pásma cesty II/537 a ostatných zákonných
povolení, ktoré si na vlastné náklady zabezpečí nájomca.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Umiestnenie 2 ks informačných tabúľ označujúcich budovu štátnej organizácie v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR, ktorá v horských oblastiach organizuje a vykonáva záchrannú činnosť,
transport a neodkladnú dopravu pri záchrane osôb najmä v súčinnosti s leteckou záchrannou
zdravotnou službou.

Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 17C – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa:

Podľa slov Ing. Matejčíka, vedúceho odboru
organizačného Úradu PSK, predmetom tohto materiálu je nájom nehnuteľného majetku –
kancelárií v administratívnej budove vo vlastníctve PSK do nájmu obce Petrovany.
Kancelárie sú využívané za účelom plnenia úloh spojených s preneseným výkonom štátnej
správy ako spoločný úrad pre spracovanie agendy práce a miezd pre cca 60 obcí. Návrh
prerokovala komisia správy majetku s odporúčacím charakterom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A/
k o n š t a t u j e,
že nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je dočasne prebytočný

B/

s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods.
9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, a to:
predmet nájmu: nehnuteľný majetok – nebytový priestor v administratívnej budove
Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - budova súp.číslo
5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri
nehnuteľností na LV č. 13515
prenajímaná plocha v m2:
kancelárske a spoločné priestory o celkovej výmere 60,98 m2 a to v rozsahu:
- miestnosti č.:

7.8
7.9
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o výmere 20,64 m2
o výmere 21,35 m2

Kancelárske priestory spolu:
41,99 m2
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (0,56 %):
18,99 m2
do nájmu nájomcu – Obec Petrovany so sídlom 082 53 Petrovany 317, IČO: 00327603,
za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:
36 €/m2/rok.
Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok.
Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.
Účel nájmu: využitie priestorov na kancelárske účely – plnenie úloh spojených s preneseným
výkonom štátnej správy.
Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od
1.1.2014.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
a) Nájomcom je obec a prenajatý majetok sa využíva za účelom plnenia jej úloh.
b) Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch.

Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 17D – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu
PSK, predkladá materiál, ktorého predmetom je nájom nehnuteľného majetku PSK –
kancelárskych priestorov v administratívnej budove vo vlastníctve PSK do nájmu
Ministerstva vnútra SR. Nebytové priestory sú využívané za účelom plnenia úloh
špecializovanej štátnej správy Okresným úradom v Prešove, odborom pre cestnú dopravu
a pozemné komunikácie a odborom starostlivosti o životné prostredie. Návrh prerokovala
komisia správy majetku s kladným odporúčacím 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. 9 písm. c) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A/
k o n š t a t u j e,
že nehnuteľný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je dočasne prebytočný

B/

s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods.
9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, a to:
predmet nájmu: nehnuteľný majetok – nebytový priestor v administratívnej budove
Úradu Prešovského samosprávneho kraja na Námestí mieru 2 v Prešove - budova súp. číslo
5043, na pozemku parc. č. KN C 852/1 v katastrálnom území Prešov, evidovanej v katastri
nehnuteľností na LV č. 13515
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prenajímaná plocha v m2: kancelárske a spoločné priestory o celkovej podlahovej ploche
1308,27 m2 a to v rozsahu:
- miestnosti č.:
7.1 o výmere
7.7 o výmere
6.1 o výmere
6.2 o výmere
6.3 o výmere
6.4 o výmere
6.5 o výmere
6.6 o výmere
6.7 o výmere
6.8 o výmere
6.10 o výmere
6.41 o výmere
6.42 o výmere
6.43 o výmere
6.44 o výmere
6.45 o výmere
6.46 o výmere
6.47 o výmere
6.48 o výmere
6.49 o výmere
6.50 o výmere
5.1 o výmere
5.2 o výmere
5.3 o výmere
5.4 o výmere
5.5 o výmere
5.6 o výmere
5.7 o výmere
5.37 o výmere
5.38 o výmere
5.39 o výmere
5.40 o výmere
5.41 o výmere
5.42 o výmere
5.43 o výmere
5.44 o výmere
5.45 o výmere
5.46 o výmere
5.47 o výmere
0.13 o výmere
0.59 o výmere
0.66 o výmere
0.1 o výmere

21,25 m2,
10,68 m2,
19,51 m2,
20,47 m2,
20,34 m2,
9,94 m2,
20,34 m2,
20,47 m2,
20,47 m2,
10,20 m2,
4,62 m2,
30,88 m2,
20,71 m2,
20,48 m2,
20,35 m2,
20,48 m2,
20,48 m2,
20,35 m2,
20,48 m2,
20,48 m2,
29,90 m2,
19,59 m2,
20,68 m2,
20,59 m2,
31,24 m2,
20,69 m2,
20,68 m2,
10,05 m2,
41,39 m2,
20,53 m2,
20,43 m2,
20,43 m2,
20,33 m2,
20,43 m2,
20,43 m2,
20,33 m2,
20,62 m2,
19,26 m2,
4,93 m2,
44,84 m2,
26,72 m2,
27,78 m2,
26,01 m2

Miestnosti spolu:
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (12,06 %):
Prenajaté priestory celkom:

900,86 m2
407,41 m2
1308,27 m2

do nájmu nájomcu – Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky so sídlom Pribinova 2,
812 72 Bratislava, IČO: 00151866,
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za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:
40 €/m2/rok.
Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok.
Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.
Účel nájmu: využitie priestorov na kancelárske účely – plnenie úloh špecializovaných
miestnych orgánov štátnej správy.
Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr však
od 1.1.2014.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
a) Nájomcom je ústredný orgán štátnej správy a prenajatý majetok sa využíva za účelom
plnenia úloh na úseku štátnej správy.
b) Opakovaný nájom s nájomcom dlhodobo sídliacim v prenajímaných priestoroch.

Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 18 – Rôzne:
Predseda PSK Chudík požiadal Zastupiteľstvo PSK o zmenu termínu 8. zasadnutia zo 16.
12. 2014 na 9. 12. 2014 z pracovných dôvodov.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e nový termín 8.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 9. decembra 2014 o 10.00 hod.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík sa vrátil k odpredaju nehnuteľného majetku v Stropkove a povedal,
že takúto vec treba dohodnúť aj s kupujúcim, lebo zrejme v tomto prípade tento majetok nikto
iný nekúpi. Čiže je dobrou vôľou kupujúceho, aby akceptoval túto cenu. Keď takáto vec
nebola dohodnutá, potom sa stalo dobre, že sa nenašlo potrebných 38 hlasov poslancov PSK.
Len prísť, povedať a navrhnúť inú cenu, nestačí. Je to vec dohody kupujúceho
a predávajúceho a dohoda bola za znalecký posudok. Teraz je to zrejme ináč. Keď poslanec
Jakubov dohodne s kupujúcim odpredaj za vyššiu cenu, na budúcom zasadnutí zastupiteľstvo
schváli tento majetkový prevod a osobne proti tomu nemá absolútne nič.
Poslanec Jakubov poďakoval predsedovi PSK Chudíkovi, podpredsedovi PSK Čuhovi,
členom komisie zdravotníctva na čele s jej predsedom MUDr. Bizovským a vedúcemu odboru
zdravotníctva Úradu PSK MUDr. Zbyňovskému za pomoc s agendou rýchlej lekárskej
pomoci v okrese Stropkov. Táto problematika je momentálne na ministerstve zdravotníctva
a čaká sa na vyriešenie celého prípadu. Veľmi si váži podporné stanovisko VÚC.

K bodu 19 – Interpelácie poslancov:
Poslanec Kahanec interpeloval predsedu PSK v súvislosti s riešením dopravy v Prešove
vzhľadom na to, že ul. Rusínska a úsek cesty v smere do Ľubotíc je v kompetencii VÚC.
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Požiadal predsedu PSK, aby vynaložil úsilie na to, aby tranzitná ťažká nákladná doprava
nebola presmerovaná cez husto obývanú časť sídliska Sekčov (17 000 obyvateľov). Zároveň
požiadal predsedu PSK o oficiálnu písomnú odpoveď na interpeláciu, aké postoje zaujíma
PSK k riešeniu dopravných problémov v meste Prešov a žiada oficiálne stanovisko VÚC
k riešeniu tranzitnej dopravy cez sídlisko Sekčov (teda v smere od Košíc cez ul. Rusínsku a
ul. Arm. gen. Svobodu k viaduktu). Predseda PSK Chudík si myslí, že poslanec Kahanec
bude zvolený za mestského poslanca aj bez neustáleho spomínania 17 000 obyvateľov
sídliska Sekčov. Všetci musia veľmi dobre vedieť, že PSK nemá možnosť rozhodnúť o zmene
tranzitu dopravy. Keby to bolo na ňom a PSK by mal potrebné finančné prostriedky, tak
obchvat mesta Prešov by sa už dávno staval. Na zasadnutí zastupiteľstva sa už o tom
rozprávalo stokrát a stále príde tá istá téma a otázka. Z tohto dôvodu odpovedá to isté, PSK
túto situáciu nevie sám ovplyvniť, ale môže robiť všetko pre to, aby to bolo ináč, môže
upraviť cesty vo svojej kompetencii a riešiť ul. Kuzmányho, kde až teraz došlo
konečne vysporiadaniu mesta Prešov s p. Šarišským. PSK všetky záležitosti vo svojej
kompetencii rieši, čo je mimo nich, riešiť nemôže. Aj vznesené interpelácie by sa mali týkať
priamych kompetencií predsedu PSK. Bol by veľmi rád, keby tranzit nešiel cez Sekčov,
Solivar, ul. Šafárikovu, ale na to je potrebné postaviť obchvat mesta Prešov a to nielen D1, ale
aj R4 severozápadný obchvat. Na to bol zameraný prieskum v rámci dopravy prevádzaný
firmou Jaspers, lebo im sa zdá, že severozápadný obchvat v dĺžke 14 km za vyše 400 mil. € je
veľa a že pre R4 stačí obchvat severovýchodný, ale ten zase nevyrieši problém mesta Prešov.
Osobne to nevie ďalej ovplyvniť. Poslanec Kahanec dodal, že táto téma nie je o jeho zvolení,
lebo médiá už majú moratórium na zverejňovanie informácií pre kandidátov poslancov PSK.
Je to potrebné pre samotné sídlisko Sekčov. Dopraje každému, aby okolo jeho obydlia
prechádzala ťažká kamiónová doprava. Nemôže každému poslancovi PSK vysvetľovať o akú
cestu ide, veď každý ju pozná. Ďakuje za pochopenie predsedu PSK, ale čaká aj podporu
v tom, aby sa takáto situácia nestala. Predseda PSK Chudík požiadal poslanca Kahanca
o predloženie návrhu presmerovania tranzitu ťažkej nákladnej dopravy, ktorý bude osobne
veľmi rád akceptovať. Opýtal sa, či tak ako predtým cez ul. Šafárikovu, alebo bude mať zákaz
cez mesto Prešov. Jednoducho tá doprava musí ísť cez Sekčov, pokým nebude postavený
obchvat a pokým nepomôže preklenúť problémy ul. Kuzmányho a rekonštrukcia ul.
Škultétyho. Jednoducho tá doprava nemá kadiaľ ísť a keď predloží vhodný návrh, bude veľmi
rád. Je to dlhoročný problém obchvatu mesta Prešov, ktorý nikto z poslancov PSK priamo
nevyrieši. Treba vážne hovoriť o tom, čo sa dá a nedá urobiť zo strany PSK.
Poslanec Ledecký prehľadával na internete informácie o interpeláciách na Slovensku
a v zahraničí. Možno by bolo dobré, aby predseda PSK spresnil, čo v interpeláciách môže
a nemôže byť, aby poslanci PSK nedávali zbytočné otázky, ktoré konštruktívne nesúvisia
s VÚC. Poslanci by sa mali nad tým minimálne zamyslieť. Chcel by poďakovať všetkým
kolegom, ktorí na dnešnom zasadnutí pred komunálnymi voľbami do miest a obcí
nezneužívali a nevyužívali tento priestor a praje im úspech vo voľbách. Poslanec Kahanec
dodal, že najlepšie by bolo, keby na zasadnutí zastupiteľstva nikto neotvoril ústa. Navrhol
predsedovi PSK doplniť do riešenia interpelácií, aby sa zakázalo rozprávať. Bolo by to veľmi
rýchle, každý by mohol ísť skoro domov, len problémy by zostali. Keď bude mať poslanec
Ledecký také problémy ako sídlisko Sekčov, potom bude zvedavý ako bude reagovať, či by
mu bolo úplne jedno, akou cestou prechádza ťažká kamiónová doprava, ide o 17 000 ľudí
tejto mestskej časti plus ďalších v časti Ľubotíc.
Poslanec Krajňák súhlasí s poslancom Kahancom, že situácia v Prešove v rámci dopravy je
alarmujúca. Interpeloval predsedu PSK v súvislosti s prípravou projektovej dokumentácie pre
združenú investíciu s mestom Prešov na rozšírenie ul. Solivarskej, ktorá patrí do kompetencie
VÚC. Podľa zistených informácií zo SÚC PSK, zatiaľ neexistuje projektová dokumentácia a
ani spolupráca s mestom Prešov nie je na požadovanej úrovni. Ďalej interpeloval predsedu
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PSK vo veci odbočovania na ul. Rusínskej. SÚC PSK disponuje projektovou dokumentáciou
a mesto Prešov sa k nej malo vyjadriť. Požiadal o vyčlenenie finančných zdrojov na rozšírenie
odbočovania na ul. Rusínskej, lebo patrí do kompetencie VÚC. Pomôže to aspoň zjemniť zlú
situáciu a zápchy najmä v pondelky a piatky.

K bodu 20 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 7. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 8. zasadnutie
Zastupiteľstva PSK s novým schváleným termínom dňa 9. 12. 2014.
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Zapisovateľka:
.........................................................

Katarína Očkaiová

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH

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

Ing. Anton Gašpár

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

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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