Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 7 / 2014

z 8. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 9. decembra 2014 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2015.
4. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017.
5. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
6. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
7. Zmena právnej formy hospodárenia SŠ, Kollárova 10, Prešov.
8. A/ Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva o financovaní medzi EIB a PSK (rámcová úverová zmluva).
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Prešovským samosprávnym krajom na rok 2014.
9. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
10. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2015.
11. Návrh na menovanie riaditeľa PUĽS.
12. Návrh VZN PSK č. ../2014 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých
všeobecne záväzných nariadení.
13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
16. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
17. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektu „Najvýznamnejšie historické
a umelecké pamiatky v zbierkach PSK“ (kód ITMS projektu: 21120120018) OPIS, Opatrenie 2.1 Digitalizácia
obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany z vlastných prostriedkov PSK.
18. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie
do pamäťových a fondových inštitúcií 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.
19. Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ (kód ITMS:
22130120170) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov z vlastných prostriedkov PSK.
20. Návrh zmluvy o dielo č. 15/2014/ARR pre spracovanie II. etapy Územného plánu PSK a posúdenia jeho vplyvu
na životné prostredie.
21. Rôzne.
22. Interpelácie poslancov.
23. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 8.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 56 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslanci Ahlers, Benko, Ceľuch,
Lukša, Mihaľ, Slovík.
Nikto z prítomných poslancov nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu
rokovania.
Program 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2015.
4. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017.
5. Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2014 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2014.
6. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
7. Zmena právnej formy hospodárenia SŠ, Kollárova 10, Prešov.
8. A/ Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva o financovaní medzi EIB a PSK (rámcová úverová zmluva).
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Prešovským samosprávnym krajom na rok 2014.
9. Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
10. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2015.
11. Návrh na menovanie riaditeľa PUĽS.
12. Návrh VZN PSK č. ../2014 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých
všeobecne záväzných nariadení.
13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípady hodné osobitného zreteľa.
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
16. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
17. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci implementácie projektu „Najvýznamnejšie historické
a umelecké pamiatky v zbierkach PSK“ (kód ITMS projektu: 21120120018) OPIS, Opatrenie 2.1 Digitalizácia
obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho získavania,
spracovania a ochrany z vlastných prostriedkov PSK.
18. Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - Intervencie
do pamäťových a fondových inštitúcií 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.
19. Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ (kód ITMS:
22130120170) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov z vlastných prostriedkov PSK.
20. Návrh zmluvy o dielo č. 15/2014/ARR pre spracovanie II. etapy Územného plánu PSK a posúdenia jeho vplyvu
na životné prostredie.
21. Rôzne.
22. Interpelácie poslancov.
23. Záver.

Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
Program 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Bieľaka a poslancov
Havrillu, Kahanca, Kandráča, Krajňáka.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Damankoša.

K

bodu
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–

Informatívna

Zastupiteľstva PSK:

správa

o plnení

uznesení

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 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 – 122/2014 sa uznesenie č. 27/2014 v bode B.2,
týkajúce sa podania informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK
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o vyvolaných prácach naviac v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a výzvy ROP-3.1b-2013/01
realizácie projektov, nevyhodnocuje z dôvodu, že do dnešného dňa nedošlo k realizácii
žiadneho projektu.
Diskusia:
Poslanec Kahanec ocenil predložený materiál, lebo hlavný kontrolór PSK v ňom už uviedol
korektnú informáciu s tým, že keď sa niečo skutočne neudialo, nemôže byť zhodnotené
uznesenie v znení, že sa priebežne plní a súhlasí s uvedenou formuláciou uznesenia.
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: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I.
polrok 2015:

Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, predkladá tento materiál v zmysle
ustanovenia § 19e ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov raz za šesť mesiacov. Tento plán je zameraný na následnú finančnú
kontrolu v zmysle zákona o finančnej kontrole a ostatnú činnosť. Pri následnej finančnej
kontrole bude činnosť ÚHK PSK zameraná na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti,
účelnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami hlavne v organizáciách v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK a Úrade PSK na splnenie prijatých opatrení z následných finančných kontrol,
dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení vydaných PSK. V prípade
potreby budú vypracované analýzy a výstupy z kontrol pre ďalšie využitie potrebné pri
riadiacej a kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti sa nachádza v prílohe č. 1, je
rozpísaný podľa jednotlivých kalendárnych mesiacov a typov jednotlivých organizácií. Do
ostatnej činnosti patrí v zmysle zákona spracovanie stanovísk k výberovým konaniam,
záverečnému účtu za rok 2014, informatívnych správ o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK,
správy o kontrolnej činnosti za II. polrok 2014 a nového plánu kontrol na II. polrok 2015.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e plán kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2015.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4A – Návrh rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017:

Ing.
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že materiál bol spracovaný
v súlade s platnou legislatívou. Návrh rozpočtu je zostavený ako vyrovnaný. V oblasti
príjmov poukázala na daňové príjmy, ktoré sú rozpočtované s výhľadom prognózy
ministerstva financií aj napriek tomu, že došlo k legislatívnej zmene a daň z motorových
vozidiel prejde z VÚC pod štát, ale celkové daňové príjmy sú nakomponované do objemu
prognózy ministerstva financií vo forme zvýšenej podielovej dane z príjmov fyzických osôb.
Nedaňové príjmy si vytvárajú organizácie z vlastnej činnosti, sú to prostriedky z vlastníctva
a prenájmu majetku, z určenia poplatkov či už klientom sociálnych zariadení alebo v oblasti
vzdelávania, iné nedaňové príjmy ako návratky z minulých rokov, administratívne platby
a poplatky, predaj kapitálového majetku. V rámci kapitálových príjmov sú tieto
predpokladané v objeme 350 tis. €. Osobitnú časť tvoria granty a transfery, kde sa
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predpokladá v prevažnej miere dotácia zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej
správy v oblasti vzdelávania a taktiež bol zrealizovaný presun z nedaňových príjmov do
grantov a transferov na tuzemské kapitálové granty a transfery. Celkové príjmy sa zvyšujú
oproti schválenému rozpočtu roka 2014 o 870 tis. €. Jednotlivé presuny z nedaňových príjmov
do grantov a transferov predstavujú hlavne príjmy vytvárané organizáciami vo forme darov
a grantov, takže v prevažnej miere patria pod položku 300. Celkové výdavky sa zvyšujú
oproti schválenému rozpočtu roka 2014 o 12 381 806 €, v členení na bežné výdavky s
nárastom o 6 012 000 € a kapitálové výdavky nárast o 6 369 806 €. V celkovej tvorbe sú
zapracované zvýšené výdavky na valorizáciu miest v oblasti pedagogických pracovníkov aj
zamestnancov verejného sektora. Tie sú premietnuté aj do oblastí odvodovej povinnosti.
K miernemu nárastu došlo aj v oblasti bežných výdavkov. Celkové príjmy sú rozpočtované
v objeme 157 175 000 € a celkové výdavky v objeme 172 386 806 €. Celkove bude rozdiel
príjmov a výdavkov mínusový 15 211 806 €. Bežné príjmy predstavujú objem 154 825 000 €
klasických bežných príjmov, ktoré dosiahne PSK v roku 2015, avšak tam prechádzajú aj
finančné prostriedky v objeme 2 632 000 € z roka 2014 do roka 2015. Tieto budú vo forme
bežných výdavkov, ide v prevažnej miere o Nórsky finančný mechanizmus. Bežný rozpočet
je zostavený ako prebytkový v objeme 4 855 000 €. Prebytok vykrývajú finančné operácie
výdavkové v objeme 1 720 194 €, táto suma je naplánovaná na splátku istiny úverových
zdrojov. Ďalej vykrýva použitie na kapitálové výdavky v objeme 3 134 806 €. Kapitálové
príjmy sú plánované v objeme 2 350 000 €, tak isto ich vykrývajú aj kapitálové výdavky.
Ďalej je tu v objeme 6 mil. € použitie rezervného fondu, teda zdrojov minulých rokov
a úverových prostriedkov v objeme 8 300 000 €. Celkové kapitálové výdavky sú
rozpočtované v objeme 19 784 806 € ku kapitálovým príjmom, ak sa zoberie 2 350 000 €, tak
je tento kapitálový rozpočet výrazne schodkový, ale krytý prebytkom bežného rozpočtu
a finančnými operáciami príjmovými. Celkove návrh rozpočtu predstavuje schodok
15 211 806 €, čo je klasický rozdiel príjmov a výdavkov, ale po započítaní finančných
operácií príjmových a výdavkových je rozpočet v časti príjmov a výdavkov vyrovnaný
a predstavuje objem 174 170 000 €. Zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok je
v objeme 1 550 000 €, ide o porovnanie stavu k 1. januáru bežného roka v porovnaní s 31.
decembrom klasického rozpočtového roka. Je predpoklad, že dôjde k zmene stavu záväzkov
čiže k ich zníženiu ako aj k zníženiu pohľadávok. V zmene stavu vybraných záväzkov sú
prevažne dlhodobé dodávateľsko-odberateľské vzťahy so splátkovým kalendárom, napr. PPP
projekt za správu SÚC PSK, kde tieto splátky v štvrťročných splátkach každoročne klesajú,
alebo energetické hospodárstvo, DSS, Volgogradská v Prešove so splátkovým kalendárom.
Tieto údaje sú uvedené ako zmena stavu vybraných záväzkov a pohľadávok z toho dôvodu, že
týmto spôsobom sa vypočíta schodok alebo prebytok podľa ESA 95 pôvodne, ale tak isto sa
vzťahuje aj na ESO 2010. V spôsobe výpočtu pre VÚC nedošlo k žiadnej zmene. Rozpočet je
vytvorený aj pre nasledujúce dva roky 2016 a 2017. Výhľadovo je vypracovaný v súlade
s platnou legislatívou aj do úrovne programového rozpočtu v deviatich programoch
nachádzajúcich sa v samostatnej prílohe materiálu. Za jednotlivé oblasti programov sú
zodpovedné príslušné odbory. Návrh rozpočtu prerokovala komisia finančná. V stanovenej
lehote bol predložený na vyhotovenie stanoviska hlavnému kontrolórovi PSK, zverejnený na
informačnej tabuli PSK a zároveň aj na webovom sídle Úradu PSK. V pripomienkovom
konaní neboli vznesené žiadne pripomienky.

K bodu 4B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu
rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017:

Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,
predkladá stanovisko v zmysle § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov. Konštatoval, že návrh rozpočtu na rok 2015 je
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vypracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení zmien a doplnkov a ostatnými všeobecne právnymi predpismi. Návrh rozpočtu bol
verejne prístupný dňa 21. 11. 2014 na úradnej tabuli a webovom sídle v zákonom stanovenej
lehote, najmenej 15 dní pred jeho schválením v Zastupiteľstve PSK.
Diskusia k bodom 4A, 4B:
Poslanec Molčan, predseda komisie finančnej, odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh
rozpočtu PSK pre rok 2015. V priebehu budúceho roka určite dôjde k následným úpravám
príjmovej aj výdavkovej časti, ale rozpočet spĺňa všetky náležitosti a komisia finančná
odporúča schválenie predloženého materiálu. Poslankyňa Madzinová sa zaujímala o priority
PSK naplánované na rok 2015. Zvlášť sleduje sekciu kultúry, preto chcela vedieť, či PSK
uvažuje v roku 2015 o zrekonštruovaní Podtatranského múzea v Poprade, aby dôstojne
pripravil možnosť uchovania kniežacej hrobky. Predseda PSK Chudík odpovedal, že tieto
veci sa budú presne rozoberať zrejme na februárovom zasadnutí zastupiteľstva. V rámci
úpravy rozpočtu PSK v nasledujúcom bode rokovania sú finančné prostriedky na
dofinancovanie Šarišskej galérie v Prešove v rámci štrukturálnych fondov. Včera na zasadnutí
Rady PSK predložil návrh, aby Podtatranské múzeum v Poprade a Vihorlatské múzeum v
Humennom dostali finančné prostriedky práve z EIB. Je to rozdelenie v rámci kraja s určitou
logikou v oblasti kultúry v mestách Humenné, Prešov, Poprad. Zastupiteľstvo PSK túto vec
bude musieť schváliť v rámci EIB a do konca roka by mohla byť aj hotová. Poslanec
Kahanec poukázal na ďalší materiál, konkrétne zmluvu o financovaní medzi EIB a PSK. V
rozpočte PSK je zapracovaný veľmi výhodný úver z EIB. Ale pri schvaľovaní takých čiastok
by mali mať poslanci k dispozícii aspoň informačný materiál práve s akciami, ktoré môžu byť
zarátané napr. do prvej tranže a v podstate aj perspektívu ďalších priorít. Členovia komisie
finančnej sa dohodli, že alokácie jednotlivých projektov budú doplnené na ďalšom zasadnutí.
Pri ústnom preberaní týchto známych vecí by osobne privítal informačný materiál o tom, čo
sa bude nachádzať v prvom období čerpania tranží, čo bude možné čerpať v tomto roku a aký
bude predpoklad čerpania v budúcom roku. Tieto informácie mohli byť súčasťou materiálu
jednak pri rozpočte PSK, ale aj zmluve o financovaní z EIB ako pomocný doplňujúci
informatívny materiál o projektoch a vecnosti. Predseda PSK Chudík dodal, že jednotlivé
projekty nie sú ešte rozpísané, ale je potrebné počkať ešte na program technickej podpory
ELENA. Po schválení zmluvy PSK s EIB Zastupiteľstvom PSK by mal dňa 18. 12. 2014
podpísať zmluvu na projekt ELENA v sume 1 211 000 €, o ktorý sa PSK uchádzal
v spolupráci so 14 mestami a obcami a len 32 takých projektov v rámci Európy zatiaľ bolo
schválených. V rámci bývalých socialistických krajín to bolo len Slovinsko (Ľubľana)
a Poľsko (Wroclaw). Aj do tohto programu by chcel dať PSK financie z EIB na schválené
projekty, preto netreba predbiehať, ale práve počkať na niektoré veci, ktoré spolu súvisia.
Nebráni sa tomu, aby poslanci PSK predkladali návrhy na opravy z finančných prostriedkov
EIB. Poslanec Kahanec to myslel tak, že keď je vecnosť spracovaná na Úrade PSK so
základnými informáciami a prehľadom o príprave jednotlivých projektov, ktoré môžu byť
čerpané, mohol by byť k dispozícii aj informatívny zoznam s vecnosťou projektov a potom sa
môže diskutovať o prioritách. Je lepšie vychádzať z niektorých jasných vecí. Samozrejme, že
projekt ELENA, ktorý sa ešte len bude schvaľovať príde potom, ale to neznamená, že veci
jasné doteraz nemôžu byť dané. Predseda PSK Chudík upozornil na to, že projekt ELENA
sa bude podpisovať už teraz a do roku 2017 ho treba spustiť, čiže má to presný súvis.
Poslanec Kahanec môže predložiť návrh projektov financovaných z EIB, o ktorom sa bude
rokovať, ako predseda PSK nemá s tým problém. Poslanec Krajňák poznamenal, že objem
výdavkov pre SÚC PSK je rozpočtovaný v objeme 16 500 000 €. Pripomenul, aby sa do
rozpočtu PSK dostala príprava projektovej dokumentácie pre obnovu ulice Solivarskej
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v Prešove, ktorá začína byť veľkým problémom, lebo tento už opravený úsek cesty potrebuje
nejaké širšie riešenie. Požiadal, aby sa na túto vec v rámci ďalších úprav nezabudlo.
Návrh na uznesenie k bodu 4A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v 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.

rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015 v nasledovnom členení:
1.
Bežný rozpočet
Bežné príjmy
154 825 000 €
Bežné výdavky
152 602 000 €
2.
Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
2 350 000 €
Kapitálové výdavky
19 784 806 €
3.
Finančné operácie
Finančné operácie príjmové
16 932 000 €
Finančné operácie výdavkové
1 720 194 €
4.
Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok
1 550 000 €
5.
Programový rozpočet
Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola
1 316 100 €
Program 002 Rozvoj kraja
23 008 116 €
Program 003 Interné služby
728 000 €
Program 004 Doprava a komunikácie
35 044 796 €
Program 005 Vzdelávanie
71 256 294 €
Program 006 Kultúra
9 013 200 €
Program 007 Sociálne zabezpečenie
26 401 800 €
Program 008 Zdravotníctvo
10 800 €
Program 009 Administratíva
5 607 700 €

A.2.

účelové prostriedky bežného rozpočtu:
a)
2 700 tis. €
- dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské
zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia)
b)
5 500 tis. €
- dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení
sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z.
c) 18 000 tis. €
- pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave

B.

berie na vedomie
rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2016 – 2017.

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie k bodu 4B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a ve d om ie
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2015 – 2017.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 6/PSK/2014 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2014: Podľa slov Ing. Holíkovej, PhD., vedúcej
odboru financií Úradu PSK, ide o poslednú úpravu rozpočtu v roku 2014 v kompetencii
Zastupiteľstva PSK. Návrh na uznesenie obsahuje presun 300 000 € z bežných výdavkov a to
z Úradu PSK oddiel 01.1.1.7 vyššie územné celky 150 000 € a zo všeobecnej pracovnej
oblasti 150 000 € v prospech kapitálových výdavkov. Ďalej je tam presun finančných
prostriedkov z oblasti vzdelávania v prospech sociálnych služieb. V oblasti vzdelávania sa
presúvajú finančné prostriedky z originálnych kompetencií 7 451 € v prospech neštátnych
základných umeleckých škôl a neštátnych školských zariadení a suma 202 652 € v prospech
zariadení sociálnych služieb. Úprava predstavuje nárast kapitálových výdavkov o 300 000 €,
z toho 323 000 € pre Úrad PSK na dofinancovanie najvýznamnejších historických
a umeleckých pamiatok v zbierkach PSK. Ide o nadlimitné výdavky projektu, o ktorých bude
zastupiteľstvo informovať vedúci odboru regionálneho rozvoja. Je to OPIS v oblasti kultúry,
kde je potrebné zakúpiť diskové pole ako úložisko na naskenované kultúrne pamiatky.
Čiastka 300 000 € sa vyčleňuje pre združenú investíciu na vybudovanie tréningovej športovej
haly s umelou ľadovou plochou pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť.
Doplnila údaje v zátvorke, ide o uznesenie vlády SR č. 568 z 12. 11. 2014 a suma 350 000 €
sa mení na sumu 200 000 €, za tým ostáva združovateľ – verejná súťaž. Ďalším presunom sa
presúvajú finančné prostriedky zo všeobecnej pracovnej oblasti v sume 64 000 € v prospech
oblasti vzdelávania pre SOŠ technickú v Starej Ľubovni na odstránenie havarijného stavu
zatekajúcej strechy, je to druhé dofinancovanie v objeme 32 0000 € a pre sociálne
zabezpečenie DSS Ľubica na realizáciu strechy nad balkónom a bleskozvodu na budove DSS
Kežmarok. Materiál prerokovala komisia finančná.
Diskusia:
Poslanec Molčan, predseda komisie finančnej, oznámil prítomným, že komisia finančná
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť materiál v predloženom znení. Poslankyňa
Madzinová požiadala predkladateľku materiálu o doplňujúcu informáciu. V materiáli je
uvedené, že z kapitoly vzdelávania je presun z originálnych finančných prostriedkov na
sociálne zabezpečenie. Chcela vedieť, či má PSK v originálnych kompetenciách dosť
finančných prostriedkov, že sa tieto mimoriadne odmeny dokážu vyplatiť aj zamestnancom
škôl a školských zariadení v originálnej pôsobnosti PSK a či teda po presune na sociálnu
oblasť sú dostatočné finančné prostriedky aj na mimoriadne odmeny napr. pre zamestnancov
kultúry. Ing. Holíková, PhD., odpovedala, že k týmto presunom viedlo PSK rozhodnutie
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorým už bývalý minister školstva
deklaroval, že sa našli finančné prostriedky v objeme 100 € na prepočítaný počet
pedagogického zamestnanca plus odvody 34,95 %. Odbor financií prepočítal, aká čiastka PSK
zaťaží v rámci rozpočtu pri originálnych kompetenciách, čo vyšlo zhruba na 56 000 €. Preto
sa tam uvoľnilo takéto pole pôsobnosti, to znamená, že pedagogickí pracovníci sú
kompenzovaní dotáciou zo štátneho rozpočtu. Originálne kompetencie v oblasti vzdelávania
PSK garantuje z vlastných zdrojov. Ten istý postup sa riešil aj v oblasti kultúry. Pri sociálnom
zabezpečení nastal problém, v roku 2014 bolo navýšenie 16 € na hlavu zamestnanca k platu
vo verejnom sektore a tým, že v sociálnej sfére je veľmi vysoký počet zamestnancov, po
prepočítaní 16 € plus odvody vyšla čiastka až 386 000 €, teda takmer celá rezerva bola
pohltená na kompenzáciu a zostatok ostal 9 000 €. Z tohto dôvodu sa uvažovalo o presune
v rámci originálnych kompetencií do oblasti sociálneho zabezpečenia tak, aby každý mal
garantovanú výšku odmeny. Takže oblasť kultúry, sociálneho zabezpečenia vzdelávania aj
originálne kompetencie sú riešené ako pedagogickí zamestnanci. Poslanec Kahanec mal
otázku k rozpisu kapitálových výdavkov, konkrétne k združenej investícii vybudovania
tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou. Na zasadnutí Rady PSK bola daná
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ústna informácia o tejto akcii pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť. Teda
je tam rozpísané čo a pre koho bude, ale nie sú tam informácie, kde bude a ako sa bude
prevádzkovať. Takáto hala si bude vyžadovať prevádzkovateľa. Nie sú tam uvedené podrobné
informácie len to, že uznesením vlády SR sa schválilo 200 000 €. Zaujímal sa, aký problém
bol v sume, keď najprv bolo uvedených 350 000 € a teraz je už zmena na sumu 200 000 €, či
nebola jasná suma pri príprave materiálu, alebo sa zmenila v rámci uznesenia vlády a ako sa
uvažuje s touto investíciou v rámci celého regiónu. Prešov má problém s dožívajúcim zimným
štadiónom a mal mnoho aktivít, ktoré nedospeli k nejakému záveru. Chceli sa vytvárať nové
investície k ľadovým plochám, ale zatiaľ sa to v Prešove nedarí. Poslankyňa Turčanová
chce doplniť návrh na uznesenie v bode A.3, keďže sa včera na zasadnutí Rady PSK hovorilo
o tom, že táto ľadová plocha by mala byť v Prešove, aby mesto Prešov bolo uvedené priamo
v materiáli a potom sa zapojilo ako jeden z prispievateľov do tejto združenej investície.
Predseda PSK Chudík uviedol, že táto myšlienka je živá asi 4 – 5 rokov, ale stále nebola
dotiahnutá do konca. Momentálne je situácia taká, že PSK má schválených v podstate
200 000 €, lebo 350 000 € dal PSK obci Volica na vodovod. K samotnej realizácii
vybudovania športovej haly dodal, že bude vyhlásená obchodná verejná súťaž, do ktorej sa
budú môcť prihlásiť právnické osoby a súkromný investor a navrhnúť, ako chcú
spolupracovať s PSK v rámci výstavby tohto štadióna. V každom prípade tam bude jedna
tvrdá základná podmienka, že tento investor bude musieť vložiť peniaze na účet práve na túto
výstavbu, čiže nebudú žiadne úvery, aby sa predchádzalo problémom s realizáciou tejto
stavby. Návrh poslankyne Turčanovej berie na vedomie, ale pri vyhlásení obchodnej verejnej
súťaže nemôže byť uvedené, že výstavba športovej haly môže byť len v meste Prešov. Nie je
problémom, aby sa samotné mesto Prešov prihlásilo do tejto súťaže a riešilo túto vec spoločne
s PSK, potom bude deklarované, že to bude v meste Prešov, bude to transparentnejšie, krajšie
a má to svoju logiku. Teraz by mohli zástupcovia všetkých miest v PSK povedať, že chcú
výstavbu tejto športovej haly, preto tento doplňovací návrh ťažko prejde v zastupiteľstve. Cíti
to jednoducho tak, že mesto Prešov môže do tohto projektu vstúpiť, navrhnúť spôsob,
o ktorom sa bude diskutovať a potom to nebude môcť byť nikde inde len v meste Prešov.
Poslankyňa Turčanová predložila tento návrh preto, lebo vychádzala z včerajšieho
rokovania Rady PSK, kde odznel predpoklad, že hala bude v meste Prešov a dokonca bola
spomínaná lokalita v areáli Spojenej školy na ul. Ľ. Podjavorinskej v Prešove. Preto má tento
návrh zadefinovať mesto Prešov, aby vedela ako jeho primátorka rokovať s novým mestským
zastupiteľstvom o prispení istej sumy do tejto združenej investície. Predseda PSK Chudík
potvrdil tieto slová, ale zároveň na Rade PSK povedal, že uvíta vstup mesta Prešov do tohto
procesu, čiže to isté, čo povedal pred chvíľou v diskusii. Poslanec Krajňák vysvetlil, že téma
zimného štadióna je v Prešove dosť problematická na rozdiel od iných miest. Krajské mesto
Prešov má zimný štadión v zlom stave a čo sa týka poskytovania hodín na ľade, je to
každoročný problém, ktorý riešia orgány mesta. Prvý návrh bol taký, aby ľadová plocha
mohla byť pri súčasnom zimnom štadióne, kde by aj súčasná strojovňa dokázala potiahnuť
druhú ľadovú plochu. Z toho návrhu však zišlo. Súčasné dosluhujúce vedenia mesta potom
uvažovalo o vybudovaní ľadovej plochy na jednej základnej škole v Prešove. Z tohto dôvodu
je táto združená investícia pre Prešov veľmi zaujímavou vecou s tým, že tých 350 000 €, ktoré
mala schváliť vláda, je ponížených na sumu 200 000 €, dôvod vysvetlil predseda PSK. Opýtal
sa teda, aká je cieľová suma takejto haly, ktorá súvisí aj s tým, či jej súčasťou bude aj zázemie
a či je pripravená nejaká nástrojová projektová dokumentácia, ktorá bude slúžiť ako podklad
pre vyhlásenie súťaže. Sú to dôležité informácie a prikláňa sa k tomu, že aj nové vedenie
mesta by malo vyvinúť úsilie, aby to bol práve Prešov. Požiadal predsedu PSK, aby prvým do
diskusie o vybudovanie tejto ľadovej plochy bolo mesto Prešov s tým, aby poslanci PSK
dostali ešte raz materiál s už jasnými podkladmi na februárové zasadnutie zastupiteľstva.
Predseda PSK Chudík upozornil poslancov, že v tejto diskusii stále predbiehajú niektoré
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veci, pričom ešte nie je schválená suma finančných prostriedkov. Najprv musí byť schválený
daný objem peňazí, s ktorým môže niekde začať. Keby to urobil opačne, bolo by mu
povedané, ako si to mohol dovoliť, keď nemá právomoc povedať, že také peniaze tam pôjdu
napr. z PSK a zo štátneho rozpočtu. Ako predseda PSK musí počkať na proces, ktorý teraz
prebieha a po schválení je priestor na ďalšie rokovania. Zopakoval, že aj poslanec Krajňák je
poslancom MsZ v Prešove, preto nie je problém, aby už na svojom prvom pracovnom
zasadnutí mestské zastupiteľstvo schválilo nejakú sumu, s ktorou chce mesto Prešov vstúpiť
do tohto projektu a bude to v Prešove. Sám predpokladá, že aj tak bude táto združená
investícia v Prešove, lebo sa asi nenájde vhodný investor, ktorý by chcel stavať inde. Preto sa
na zasadnutí Rady PSK hovorilo, že to bude zrejme v Prešove, lenže teraz nemôže vzniknúť
situácia, že to musí byť len v Prešove. Je mu jasné, že Prešov takúto halu potrebuje, ale MsZ
v Prešove musí spraviť prvý ústretový krok k vstupu do tohto projektu schválením určitej
sumy, eventuálne návrhom pozemku na stavbu atď. Tieto veci by mali byť ukončené do
marca alebo apríla, aby sa najneskôr v apríli začalo stavať. Osobne predpokladá, že za 1 mil.
€ až 1 500 tis. € sa taká hala dá postaviť. Všetko sa ukáže podľa danej situácie, teda kto
a s akým návrhom sa prihlási. O reštaurácii sa veľmi neuvažuje, v prvom rade ide o ľadovú
plochu so zázemím, teda šatňami, sprchami a toaletami. Zopakoval, že teraz je na ťahu MsZ
v Prešove. Poslanec Baran položil otázku, že ak súkromný investor má rozostavanú
investíciu, či by sa eventuálne mohol na dofinancovanie prihlásiť do tejto súťaže. Podľa slov
predsedu PSK Chudíka samozrejme môže, nevidí v tom problém. Poslanec Vook poukázal
na mesto Svidník, kde je tiež veľký problém. Je tam nová ľadová plocha a určite sa bude aj
s poslancom PSK Pilipom snažiť v rámci MsZ vo Svidníku dohodnúť nejaké dobré
podmienky a aj mesto Svidník sa určite bude chcieť zapojiť do tohto projektu. Predseda PSK
Chudík dodal, že poslanec Vook síce písomne predložil pozmeňovací návrh, ale ústne ho
nepovedal, čiže sa o ňom nebude hlasovať.
Pozmeňovací návrh poslankyne Turčanovej:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v bode A.3 v časti 01.1.1.7 Vyššie územné celky Združenú
investíciu – vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou pre žiakov
základných a stredných škôl a širokú verejnosť (zdroj 41) v meste Prešov.
Hlasovanie:
za: 15
proti: 1
zdržalo sa: 37
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
schvaľuje
A.1

Úpravu bežného rozpočtu č. 6/PSK/2014 takto:
Bežné príjmy upraviť o
0€
na
Bežné výdavky upraviť o
- 300 000 €
na
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky (zdroj 41)
Bežné výdavky – kategória 650
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (zdroj 41)
Bežné výdavky – kategória 630
09
Vzdelávanie
(zdroj 41)
Originálne kompetencie
Neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia

9

154 158 121 €
152 006 454 €

- 150 000 €
- 150 000 €
- 210 103 €
+ 7 451 €

10
Sociálne služby
Zariadenia sociálnych služieb (zdroj 41)
A.2

A.3

+ 202 652 €

Úpravu kapitálového rozpočtu č. 6/PSK/2014 takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
0€
Kapitálové výdavky upraviť o
+ 300 000 €
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
09
Vzdelávanie
10
Sociálne zabezpečenie

na
na

11 360 375 €
24 557 664 €
+ 323 000 €
- 64 000 €
+ 32 000 €
+
9 000 €

Rozpis kapitálových výdavkov
01.1.1.7 Vyššie územné celky
OPIS – Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK
– nadlimitné výdavky projektu (rezervný fond)
+
Združená investícia – Vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou
plochou pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť (zdroj 41)
+
(uznesenie vlády SR č. 568 z 12.11.2014 200 000 €, združovateľ – verejná súťaž)
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Nerozpísaná rezerva (rezervný fond)
09
Vzdelávanie
SOŠ technická Stará Ľubovňa – odstránenie havarijného stavu
zatekajúcich striech – dofinancovanie (rezervný fond)
+
10
Sociálne zabezpečenie
DSS Ľubica – Realizácia strechy nad balkónom a bleskozvod na budove
DSS Kežmarok (rezervný fond)
+

Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

23 000 €
300 000 €

64 000 €

32 000 €

9 000 €

zdržali sa: 4

K bodu 6 – Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich
odpísanie: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, oboznámila
prítomných s tým, že v rámci predloženého návrhu sú uvedené dva body a to pohľadávky za
Úrad PSK, ktoré ale nevznikli činnosťou úradu a za Múzeum v Kežmarku. V januári 2010
došlo k zrušeniu príspevkovej organizácie NsP vo Svidníku. V zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách záväzky a pohľadávky za zrušenú organizáciu, ktorá nemá nástupcu, preberá
zriaďovateľ. Z toho dôvodu Úrad PSK prebral všetky záväzky a pohľadávky za zrušené
nemocnice a pohľadávky vznikali radovo, ide o 30 – 40 súm za prenájom priestorov, ktoré
vznikli od roku 2003 do roku 2006, takže nevie presne zodpovedať, prečo nemocnica
a štatutár organizácie nekonal v danom smere. Úrad PSK vykonal všetky relevantné postupy
v súlade s platnou legislatívou, zákonom o majetku VÚC ako aj Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK. Tieto pohľadávky sú nevymožiteľné, prešli rozhodnutím
škodovej komisie Úradu PSK a Krajskej škodovej komisie, zároveň bola s materiálom
oboznámená komisia finančná a komisia správy majetku pri Zastupiteľstve PSK. Popis
pohľadávky Múzea v Kežmarku je uvedený v materiáli. Postup bol jednoznačne dodržaný
v súlade s platnými zásadami, avšak pre nemajetnosť je pohľadávka v exekučnom konaní
nevymožiteľná, o čom organizácia predložila doklad.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 9 ods. 3
písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 16 písm. o) dodatku č. 1 k Zásadám hospodárenia
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok:
•
Úradu Prešovského samosprávneho kraja v objeme 14 557,14 € voči Jozefovi ĽosBožikovi BENZINOL a v objeme 22 200,41 € voči Ivete Ľos-Božikovej
•
Múzea v Kežmarku, Hradné námestie 42, 060 01 Kežmarok v objeme 3 875,34 € voči
Františkovi Arpášovi.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 7 – Zmena právnej formy hospodárenia SŠ, Kollárova
10, Prešov: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, pripomenula, že
pri vzniku VÚC v súlade so zákonom o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej
správy na obce a VÚC došlo k delimitácii subjektu Školského hospodárstva, Cemjata 3, ako
príspevkovej organizácie. Upozornila na ustanovenie § 21 ods. 2 zákona o rozpočtových
pravidlách verejnej správy v platnom znení, ktoré pojednáva o klauzule, kedy príspevková
organizácia spĺňa kritérium príspevkovej organizácie. To znamená, že jej tržby nemôžu byť
vyššie ako 50 % jej ročných nákladov. V prípade porušenia tohto pravidla, zriaďovateľ má za
povinnosť zosúladiť tento stav a napraviť ho v súlade s platnou legislatívou, čo sa vlastne
týkalo tejto príspevkovej organizácie. Má teda možnosť príspevkovú organizáciu zrušiť,
zlúčiť alebo nechať ju naďalej ako príspevkovú organizáciu, ale neposkytovať jej dotáciu
z verejných zdrojov, nakoľko sa organizácia dostala mimo zoznam organizácií verejného
sektora. Teda jej tržby boli vyššie ako 50 % nákladov, čo je pomaly už predpoklad vzniku
takmer obchodnej spoločnosti. Tento subjekt PSK priradil dňa 30. 6. 2013 uznesením
Zastupiteľstva PSK č. 33/2013 k Spojenej škole, Kollárova 10, Prešov s účinnosťou od 1. 7.
2013. Tým, že táto škola je rozpočtovou organizáciou, automaticky priradením tejto
organizačnej zložky sa zo Školského hospodárstva, Cemjata 3, stala rozpočtová organizácia
bez právnej subjektivity ako jedna z troch organizačných zložiek spojenej školy, ktorú
momentálne tvoria SOŠ lesnícka, SOŠ a školské hospodárstvo. Vzhľadom na vývoj
hospodárenia za rok 2013 ako aj predpoklad ukončenia hospodárenia za rok 2014 a hlavne na
to, že činnosť školského hospodárstva je zameraná práve na obhospodarovanie lesných
porastov, je predpoklad, že pretransformovaním spojenej školy a jej troch organizačných
zložiek na príspevkovú organizáciu, nehrozí nesplnenie tohto citovaného ustanovenia § 21
ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde by subjekt zmenou formy
hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu prekročil tržby, ktoré by prevyšovali
viac ako 50 % nákladovej činnosti. Materiál prerokovala komisia finančná. Zároveň
predloženým uznesením Zastupiteľstvo PSK žiada Úrad PSK, odbor školstva, o zmenu
zriaďovacej listiny danej škole po schválení zmeny právnej formy hospodárenia.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 21 ods. 11
zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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A/ s c h v a ľ u j e
zmenu právnej formy hospodárenia Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, IČO
42077168, z rozpočtovej organizácie na príspevkovú s účinnosťou od 1. januára 2015
B/ ž i a d a
Úrad PSK, odbor školstva, zmeniť zriaďovaciu listinu Spojenej škole, Kollárova 10 v
Prešove, IČO 42077168, z dôvodu zmeny spôsobu financovania subjektu.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8A – Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva
o financovaní medzi EIB a PSK (rámcová úverová zmluva): Ing.
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že čerpanie návratných
zdrojov financovania z EIB, teda konkrétny zámer, bol prerokovaný a
schválený Zastupiteľstvom PSK dňa 26. 8. 2014. Výstupom ďalších rokovaní so zástupcami
EIB je návrh úverovej zmluvy medzi EIB a PSK. Preklad tejto zmluvy zo dňa 6. 11. 2014
dostali poslanci PSK ako súčasť materiálu. Po preštudovaní tohto návrhu vzniesol PSK
niekoľko pripomienok, ktoré boli akceptované zo strany zástupcov EIB. V rámci prehlásenia
v bode 2 ide len o také indikatívne rozdelenie podľa zdrojov na celkový projekt. Projekt je
celá úverová linka 25 mil. €. Podprojekty sú jednotlivé investičné akcie, ktoré budú zahrnuté
do úverovej rámcovej zmluvy. Pôvodne bol návrh podiel EIB 25 mil. €, podiel EÚ granty 40
mil. €, iné 5 mil. €, spolu celkový rozpočtový náklad celého projektu, teda suma rozpočtových
nákladov jednotlivých podprojektov investičných akcií, predstavuje 70 mil. €. Je to len
indikatívne rozdelenie, záväzné je tých 25 mil. €, čo je maximálna možná čiastka, ktorú môže
poskytnúť EIB pre PSK vo forme úveru, avšak tento objem ako maximálny nemusí byť
v plnej miere vyčerpaný na základe požiadaviek PSK. Takže tieto položky boli upravené na
sumy 25, 15, 30, v total sume zostalo 70 mil. €. Ďalej sa rokovalo o článku 3 - úrok bod 3.01
(str. 17) plus iné časti, kde PSK mal pochybnosti o tom, že ak sa zoberie fixná úroková miera,
či sa bude meniť po nejakom období alebo nie. Pre účely tejto zmluvy marža znamená 4
bázické body. Fixné sadzby a rozpätia sú k dispozícii pre obdobia v trvaní najmenej 4 rokov,
alebo v prípade predčasného splatenia istiny v priebehu tohto obdobia nesmú byť kratšie ako
3 roky. Tu je vlastne odpoveď z EIB, že pri zvolení fixného úroku tento trvá po celú dobu
splatenia úveru, to znamená, berie sa odklad splátok plus 25 rokov. Takže zhruba ak odklad
splátok bude 3 roky a celkové splatenie do 25 rokov, je to 28 rokov, tento fixný úrok nebude
menený, ak v prílohe C nebude zaškrtnutý údaj, ktorý by avizoval banke, že k určitému
dátumu chce PSK revíziu. Tým pádom je táto vec vyriešená. PSK dlhšie komunikoval z EIB
o článku 6 – záväzky a záruky dlžníka. Ide o nakladanie s majetkom, konkrétne o bod 6.05 –
trvalé záväzky v projekte na str. 24 písm. b), kde sa hovorí o aktívach projektu, ale ide
o aktíva zahrňujúce projekt. V nadväznosti na bod 6.06 sa uvádza, že pri akomkoľvek
nakladaní s majetkom, ktorý zahŕňa predaj, prevod, prenájom alebo iné nakladanie
s majetkom by musel PSK požadovať v každom prípade súhlas EIB. V podstate je dohodnutá
zmena, kde si PSK nemusí vyžadovať súhlas od EIB, ak nakladanie majetku ročne
nepresiahne objem 500 000 €, ale napočítava sa to kumulatívne na tých až 28 rokov, aby bol
odklad splátok 3 roky a splatnosť 25 rokov v lehote 28 rokov kumulatívne predaj majetku nad
14 mil. €. PSK si musí v každom prípade žiadať súhlas od banky v prípade, ak by chcel
majetok, ktorý bude financovaný z úverových zdrojov predať, prenajať alebo vložiť do
nejakej inej spoločnosti, ak bude zafinancovaný a zhodnotený z úverových zdrojov. Posledná
zmena sa týkala prílohy č. A v bode A.1.2 na str. 39, kde je technický opis, špecifikácia
projektu a vykazovanie. Sú tam uvedené hlavné sektory, do ktorých oblastí môžu byť použité
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úverové zdroje a typy programov. V častiach vzdelávanie, sociálna starostlivosť, kultúra,
dedičstvo a cestovný ruch je doplnené, že je možné investovať aj do infraštruktúry ako takej,
ale konkrétne aj do cyklotrás alebo cyklochodníkov. Materiál prerokovala komisia finančná,
ktorá bola zároveň oboznámená aj so situáciou, ako bude vyzerať percento dlhu PSK. Ak by
PSK zobral úver v 3 tranžiach, prvá tranža by predstavovala objem 8,3 mil. €, bude voľná a to
preto, že PSK má europrojekty, ktoré musí prioritne zabezpečiť kofinancovaním a v prípade
predfinancovania posledná faktúra, ktorá nesmie byť menšia ako 20 % rozpočtového nákladu,
sa musí uhradiť najprv z vlastných zdrojov konečného prijímateľa. Takže v prvom rade
prioritne musí PSK smerovať tieto úverové zdroje na povinnosti v rámci eurofondov a až
potom môže použiť zvyšnú časť na návrhy predložené poslancami PSK, ktoré budú následne
prerokované v I. štvrťroku 2015. Všetky ostatné tranže budú musieť mať konkrétne alokačné
investičné akcie. Predpokladá sa, že v roku 2014 má PSK iba zostatok po splatení prvého
úveru z EIB, jeho zostatok bude 38 894 000 €. PSK dosiahne dlh 25,15 %. V roku 2015 by
načerpal prvú tranžu 8,3 mil. € a dlh stúpne na 28,62 %. V roku 2016 by už mal mať
načerpaných 16,6 mil. € a vykázaný dlh bude 32,76 %. V roku 2017 bude vyčerpaný plný
objem 25 mil. €, ale nie je to záväzné, dlh bude 36,96 %. Od roku 2018 bude dochádzať už
k prvej splátke istiny za prvú tranžu, postupne sa to bude znižovať, tak by predpoklad dlhu
mal byť klesajúci zhruba 35,63 %. To znamená, že z tejto indikácie dlhu PSK oproti
predpokladaným skutočným príjmom naplneným za predchádzajúce účtovné obdobie
vyplýva, že ten objem je primeraný v zmysle platnej legislatívy a nepresiahne tých 60 %.
Momentálne sú indikatívne úrokové sadzby také, že ak by PSK chcel 26. 1. 2015 čerpať prvú
tranžu v objeme 8,3 mil. € s predpokladanou frekvenciou splátok napr. štvrťročne rovnomerne
počas celej doby s dobou splatnosti 25 rokov, tak sa navrhuje trojmesačný alebo šesťmesačný
euribor plus prirážka banky a vychádza to pri štvrťročných splátkach 0,608 %, to je pohyblivá
sadzba, alebo pri polročných splátkach je šesťmesačný euribor 0,618 %. Ak by si PSK zobral
fixnú sadzbu s tými istými podmienkami, tak fixná sadzba pri štvrťročných splátkach istiny
vychádza na 1,825 % a pri polročných splátkach na 1,8310 %. Fixná sadzba bude záväzná pre
celé obdobie do konca splatenia úveru, teda 25 rokov plus odklad splátky.

K bodu 8B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržaniu
podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania
Prešovským samosprávnym krajom na rok 2014: Podľa slov Ing.
Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách sú dve
základné podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania. Prvá je, že celková suma
dlhu neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka
a úhrada splátok a úrokov resp. výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho rozpočtového roka. Ak by PSK vyčerpal momentálne aj všetkých 25 mil. €,
tak suma celkového dlhu PSK by bola 40,33 %, teda hlboko pod tých 60 % a suma ročných
splátok by bola 0,89 %. Konštatoval, že podmienky čerpania a splácania návratných zdrojov
financovania sú splnené.
Predseda PSK Chudík doplnil, že ministerstvo financií schválilo tento úver.
Diskusia k bodom 8A, 8B:
Poslanec Molčan, predseda komisie finančnej, uviedol, že je to úver za najvýhodnejších
podmienok, oveľa lepší ako komerčný. Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK
schváliť pripravený návrh uznesenia v predloženom znení. Dôležité je potom vrátiť sa
k investičných akciám a k tabuľke alokácie investičných akcií, aby poslanci PSK vedeli, do
ktorých oblastí pôjdu tieto finančné prostriedky, aj keď prvá tranža na predfinancovanie
a kofinancovanie je predovšetkým pre oblasť kultúry. Samozrejme, že aj pre ostatné tranže by
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bolo dobré dopredu pripraviť zoznam investičných ale skutočne prioritných akcií, ktorý by
mohol byť zmysluplne vyfinancovaný práve z tohto výhodného úveru. Poslanec Vokál víta
možnosť, že PSK má takého partnera, akým je EIB s veľmi výhodnými ponúknutými
podmienkami. Berie to ako jedinečnú príležitosť, ktorá sa už nebude opakovať a PSK ju môže
veľmi dobre využiť. Je potrebné veľmi dobre zvážiť, kde PSK tieto finančné prostriedky dá a
umiestni, lebo v ďalšom období už nebudú takéto možnosti. Bude dôležité, aby ich delenie
neprebehlo len podľa toho, kto hlasnejšie rozpráva, ale aby všetci zvážili rozdelenie podľa
Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK. Keďže bolo spomenuté, že ministerstvo
financií schválilo tento úver, opýtal sa, či v budúcnosti nezastaví PSK možnosť čerpania tohto
úveru dlhová brzda, pretože teraz je pod 55 % štát, ale schodok je na nejakých 2,3 %. Je
možné, že o rok alebo o dva roky sa dostane na 57 % a zákon o dlhovej brzde hovorí, že napr.
rodinné prídavky nebudú môcť byť vyššie atď., či s tým ministerstvo ráta alebo počíta so
zmenou ústavného zákona. Teda pýta sa, akým spôsobom sa tento problém bude riešiť.
Predseda PSK Chudík nevie na to odpovedať, ale predpokladá, že keď je zmluva podpísaná
a schválená, tak do rozbehnutého procesu sa už nedá vstupovať. Poslanec Kahanec ocenil
vysvetlenie podané vedúcou odboru financií tak na zasadnutí komisie finančnej ako aj
v zastupiteľstve, lebo veľmi podrobne a detailne vysvetlila potrebné veci. Pri predkladaní
materiálu v zastupiteľstve už doplnila informáciu o úrokových sadzbách, ak by sa PSK
rozhodol pre pohyblivú alebo fixnú sadzbu. Pripája sa k poslancovi Molčanovi v súvislosti s
prípravou zoznamu investičných akcií a k poslancovi Vokálovi v tom, aby Zastupiteľstvo
PSK dobre zvážilo rozdelenie týchto výhodných peňazí a ich vhodné investovanie, aby
nenastali problémy so sankciami pri neperspektívnych objektoch, ktoré PSK v budúcnosti
bude prípadne odpredávať, lebo aj s tým sú spojené niektoré ďalšie problémy pri budúcom
hospodárení. Je dôležité vedieť, kam PSK finančné prostriedky dá a dobre ich investovať
podľa priorít, ktoré potrebuje riešiť. Ing. Holíková, PhD., k otázke dlhovej brzdy povedala,
že na str. 31 v bode 8.02 - informácie dlžníkovi má dlžník, teda PSK povinnosť v bode c)
bezodkladne informovať banku o všetkých zmenách právnych predpisov alebo regulačného
prostredia SR alebo akýchkoľvek zmenách v aktivitách dlžníka, ktoré môžu ovplyvniť jeho
schopnosť dokončiť projekt alebo splatiť úver. Ide práve o daň z motorových vozidiel, ktorá
mala byť nahradená vyšším podielom dane z príjmov fyzických osôb. Takže to sú tie
legislatívne zmeny v rámci SR, ktoré je PSK povinný hlásiť EIB. Tým, že v rámci EIB sú
zástupcovia jednotlivých štátov a tieto posty zastupujú ministri financií, tak jednoducho
rokovanie bude už na strane EIB. Dňa 29. 10. 2014 SR vydala písomné potvrdenie, že PSK
môže čerpať takýto úver z EIB, teda štát musí vynaložiť všetko úsilie na to, aby samosprávny
kraj nebol pri splácaní svojich záväzkov ohrozený.
Návrh na uznesenie k bodu 8A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. e) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov (zákon o samosprávnych krajoch) a ustanovením § 17 zákona NR
SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.
schvaľuje
návrh projektu Prešovská regionálna infraštruktúra II – Zmluva o financovaní medzi
EIB a PSK (návrh rámcovej úverovej zmluvy) na prijatie návratných zdrojov
financovania v maximálnom objeme 25 mil. eur
B.
splnomocňuje
B.1. predsedu PSK k podpisu Zmluvy o financovaní medzi EIB a PSK – Prešovská
regionálna infraštruktúra II
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predsedu PSK, v súlade s čl. 1 Úver a čerpanie bod 1.02B písm. c) úverovej zmluvy,
predkladať písomné žiadosti o čerpanie tranží.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
B.2.

Návrh na uznesenie k bodu 8B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k dodržaniu podmienok na prijatie návratných
zdrojov financovania Prešovským samosprávnym krajom na rok 2014.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík ešte dodal, že po podpísaní zmluvy na projekt ELENA, bude mať
PSK podpísané tri zmluvy s EIB, ktoré zatiaľ nemá uzavreté ani jeden samosprávny kraj. Keď
si dobre pamätá, Košický samosprávny kraj má jednu úverovú zmluvu podpísanú v roku
2007. Poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohto celého procesu, zvlášť Ing.
Holíkovej, PhD. a Mgr. Tarasovovej.

K bodu 9 – Dodatok č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK:

JUDr. Lukačíková, právne oddelenie Úradu PSK, oboznámila
prítomných s tým, že Dodatkom č. 2 k Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
sa menia tie časti zásad, ktoré si vyžiadala ich doterajšia aplikácia v praxi. Základné oblasti
upravené dodatkom sú zhrnuté v dôvodovej správe. Materiál bol prerokovaný komisiou
správy majetku. Súčasťou materiálu je aj úplné znenie zásad v prípade, že dodatok č. 2 bude
schválený.
Diskusia:
Poslanec Vokál si preštudoval predložený materiál s upravenými vecami, ktoré ukázala
doterajšia prax. Poukázal na bod 6 v dôvodovej správe, kde je úprava majetkovej účasti
v právnických osobách. Doterajšou dôležitou povinnosťou zástupcov delegovaných do
orgánov právnických osôb s majetkovou účasťou PSK bolo predkladanie informácie
zastupiteľstvu. Teraz je predložený návrh, aby informácia bola predložená na požiadanie
akéhokoľvek orgánu samosprávneho kraja. Navrhol v § 15 ods. 3 zmeniť znenie nasledovne:
na základe požiadania ktoréhokoľvek z orgánov samosprávneho kraja na minimálne raz
ročne k termínu prerokovania Záverečného účtu PSK. Tak by tieto informácie boli pravidelne
predkladané Zastupiteľstvu PSK a súčasťou záverečného účtu by bola informácia
o hospodárení s majetkom predložená zástupcami PSK v orgánoch právnických osôb.
Poslanec Ledecký k bodu 6 poznamenal, že jeden prístup je pragmatický, druhý byrokratický
a obidva prístupy môžu byť samozrejme legitímne. Byrokratický prístup je o tom, že
zástupcovia budú predkladať správy, poslanci PSK si ich budú odkladať a v organizácii sa nič
nedeje, funguje ako má fungovať, budú sa len vyrábať papiere, teda všetko to, čo sa kritizuje
buď na vládnej alebo európskej úrovni. Pragmatický prístup je o tom, že pokiaľ sa niečo deje
v danej organizácii, zástupca PSK predloží správu, čo mu pripadá úplne normálne. Je len na
poslancoch PSK, či zvolia pragmatický prístup a bod v zásadách nechajú, alebo ho zrušia
podľa nových zásad. Môžu zvoliť aj prístup byrokratický a budú trvať na písaní a predkladaní
správ. Osobne sa prikláňa k pragmatickému prístupu. Poslanec Damankoš reagoval na
predrečníka. Nenazval by to praktickým a pragmatickým prístupom. To, čo poslanec Ledecký
nazýva pragmatickým prístupom, znamená, že niekto deleguje niekde zástupcu a keď od neho
nepožaduje správy, môže si robiť čo chce. Je to otázka elementárnej zodpovednosti, že keď je
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niekto niekde delegovaný, je logické a automatické, že musí predkladať tieto správy, lebo ak
sa to stane v pozícii uvedenej v návrhu, vždy bude zastupiteľstvo žiadať až keď sa vyskytne
nejaký problém a to je už konfrontačné. Práve predkladanie správ raz ročne je úplne normálne
a legitímne. Správa nemusí byť rozsiahla, stačí jedna strana a všetko je normálne. Poslanec
Kužma si tiež myslí, že zastupiteľstvom delegovaní zástupcovia nezastupujú seba ale PSK,
tak o svojej činnosti by mali v každom prípade informovať tých, ktorých zastupujú, aby
vedeli, čo sa tam deje. Všetko má svoje pravidlá. Nevie si predstaviť inštitúciu, ktorá niekoho
niekam pošle a ten nemá povinnosť potom skladať účty. Poslanec Kahanec upozornil na
tento problém na Rade PSK, kde bol podobný prístup, že sa zbytočne stráca čas. Nepovažuje
to za stratu času, lebo zastupiteľstvo určilo svojich zástupcov do určitých inštitúcií resp.
orgánov PSK a v zásadách mali určité povinnosti. Nechápe, že argumentom pre zrušenie
uvedené v dôvodovej správe je to, že keďže sa tieto povinnosti neplnili tak, ako je to
v predmetnom ustanovení uvedené, navrhuje sa plniť túto povinnosť len na základe
požiadania ktoréhokoľvek z orgánov samosprávneho kraja. Je úplne logické, že ak je zástupca
PSK v orgánoch napr. ARR PSK, tak by malo zastupiteľstvo vedieť, čo sa tam deje a ako si
zástupcovia PSK plnia svoje povinnosti. Je preňho nepochopiteľné, že vlastne pragmatizmom
sa nazvú veci vtedy, keď sa nechcú robiť a pragmaticky sa vyškrtnú. Potom sa nemusia
pripravovať ani zastupiteľstvá s obrovským množstvom papierov a možno si len povedať, že
sa to schváli a je to vybavená vec. Pragmaticky sa rozhodne na úrovni PSK. Potom sú
pragmaticky zbytoční aj poslanci PSK. Poslanec Ledecký dodal, že pragmatický prístup je
ten, že keď to nikto nerobí, asi je to zbytočné. Za posledné tri volebné obdobia keď bol
poslancom PSK sa politická situácia v zastupiteľstve menila tak, že raz mal väčšinu pravicový
klub, potom ľavicový klub a z pravicového aj ľavicového klubu boli nominanti v rôznych
organizáciách. Osobne sa nestretol s nejakými správami, ktoré by títo ľudia pripravili, to
znamená, že to nerobili ani poslanci z pravicového ani z ľavicového klubu, lebo to
pravdepodobne pokladali za zbytočné. Teraz sa vlastne táto vec má dať len normálne do
právneho stavu. Osobne nevidel takto vypracované správy ani z jednej ani z druhej strany.
Predseda PSK Chudík poznamenal, že keby bod 6 v dôvodovej správe nebol menený,
dodnes nikto nevie, že takáto povinnosť bola, lebo nikto to nežiadal a pri zmene sa
vychádzalo z tejto skutočnosti. Nedialo sa to preto, lebo ide o prípady, keď sa mení
nepeňažný vklad samosprávneho kraja. Pri takýchto otázkach sa zástupca PSK musí riadiť
uznesením Zastupiteľstva PSK. On si osobne v rámci spoločnosti Svet zdravia nikdy
nedovolil hlasovať za takúto zmenu bez uznesenia Zastupiteľstva PSK. Keď túto vec raz
schváli zastupiteľstvo, načo je potrebné ešte raz predkladať túto informáciu. Keby poslanci
v diskusii povedali, že zástupca PSK, ktorý zastupuje záujmy PSK, pri hlasovaní o zmenách
nepeňažného vkladu je povinný riadiť sa uznesením zastupiteľstva k danej téme, to by bral,
lebo sa môže stať napr. to, že tam pôjde, odhlasuje bez uznesenia zastupiteľstva a potom
predloží zastupiteľstvu informáciu, že sa takáto vec udiala, čo by mu asi potom povedali
poslanci PSK. Poslanci by mali byť pragmatickí a keď to tam nie je, tak tam treba zapracovať
znenie, že každý zástupca PSK je povinný sa riadiť uznesením Zastupiteľstva PSK. Keď to
neurobí, potom zneužil svoju funkciu alebo poslanie v danej situácii. Nie je potrebné
predkladať dvakrát to isté, je to zbytočné papierovanie a to je ten pragmatický dôvod. Keď to
nie je v zásadách, tak potom vo februári zastupiteľstvo schváli, že zástupca PSK je povinný sa
správať v súlade s uznesením Zastupiteľstva PSK. Čiže keď príde na rokovanie a nemá
uznesenie Zastupiteľstva PSK, zdrží sa hlasovania, alebo navrhne tento bod vyňať z programu
rokovania, lebo nemá stanovisko Zastupiteľstva PSK a vec je vybavená. To je pragmatické
a normálne, že zástupca PSK sa správa v súlade so záujmami PSK. Poslanec Kužma povedal,
že asi ide o nedorozumenie. Diskutujúcim poslancom nešlo o kontrolu hlasovania zástupcu
PSK, ale skôr o správu. Uviedol príklad, že v spoločnosti Svet zdravia, je určitý majetok PSK,
ktorý spravuje a poslanci PSK sú zvedaví, ako je tento majetok spravovaný. Čiže niekto je v
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orgánoch tejto spoločnosti za PSK a raz do roka povie, že je takýto vývoj daného majetku.
Nešlo o dodržiavanie uznesení, ale o informáciu o inštitúciách, v ktorých PSK zastupuje
dotyčný človek. Podľa slov predsedu PSK Chudíka je to v podstate stále to isté. Situácia je
daná a keď má dôjsť k zmene, musí ju zastupiteľstvo schváliť. Načo je potrebné ešte
informovať, je to stále to isté. Poslanec Vokál poukázal na § 15 ods. 4 zásad, kde je uvedené,
že za nakladanie s majetkom za účely tohto ustanovenia sa považuje rozhodovanie o zvýšení
alebo znížení základného imania - schvaľuje zastupiteľstvo, rozhodovanie o zmene stanov
alebo inej vnútornej normy - zastupiteľstvo neschvaľuje, rozhodovanie o poverení
štatutárneho orgánu na zvýšenie základného imania, predaj a kúpa nehnuteľného majetku –
schvaľuje zastupiteľstvo, za e) sa dopĺňa iné formy a spôsoby nakladania s nepeňažným
vkladom, realizáciou ktorých môže dôjsť k zmenšeniu alebo ohrozeniu nepeňažného vkladu.
Teda nakladanie s majetkom nie je len predaj, kúpa, ale aj iné veci. Predseda PSK povedal, že
to doteraz poslanci nechceli. Možno niektoré veci nechceli, zabudli, nepokladali za dôležité,
zanedbali, ale asi by bolo dobré, keby možno raz ročne vedeli, ako zastupujú PSK
nominovaní zástupcovia v orgánoch. Nie je tam len to, čo jednoznačne podlieha
Zastupiteľstvu PSK. Podpredseda PSK Bieľak uviedol, že takúto širokú diskusiu si skôr
vyžaduje podstata tohto ustanovenia než jeho formulácia a to znamená, že ako vlastne bude
naplnené v praxi. Ak dobre chápe, tak návrh je automaticky pravidelne raz ročne predkladať
správu nominovaným zástupcom PSK v orgánoch spoločností. Otázkou je, či chcú poslanci
PSK počúvať v zastupiteľstve správy od zástupcov PSK nominovaných vo veľkom množstve
spoločností s účasťou PSK. Skôr považuje za dobré predkladanie správy na požiadanie
v prípade, že zastupiteľstvo schváli uznesenie o predložení správy o stave určitých subjektov
s majetkovou účasťou PSK a nevidí problém v tom, ak to bude chcieť predseda PSK, ktorý je
orgánom PSK. Práve komisia správy majetku by mala požadovať predloženie správy, je to jej
záležitosť, nech sa každoročne týmto zaoberá, kým sa urobí hospodárenie. Nech si predseda
komisie správy majetku zoberie nad tým patronát a nech predloženú správu jednoducho
komisia zhodnotí. Sú iné orgány a pozície v rámci Úradu PSK, ktoré majú túto vec vo svojej
kompetencii. Nemyslí si, že to má byť automaticky predložené zastupiteľstvu, ktoré chce
kontrolovať a tomu sa nebráni. Tiež je za to, aby danú informáciu mal, ale zostáva otázkou, či
ju potrebuje automaticky dostávať raz ročne v nejakej forme k nejakému dátumu. Ak si to
zoberie za svoju povinnosť napríklad komisia správy majetku, bude sa raz ročne zaoberať tým
všetkým a môže poukázať práve na problém, ktorý predloží do zastupiteľstva. Nepotrebuje
vedieť správy od všetkých zástupcov PSK v právnych subjektoch s účasťou PSK. Tam, kde je
problém, sú na to iné inštitúcie, ktoré by mali naňho upozorniť aj vopred aj následne, keď
nastane. Poslanec Vokál reagoval tým, že text sa môže zmeniť v znení predkladať komisii
správy majetku, je mu to úplne jedno. V komisii sú ich zástupcovia, ktorí budú potrebné
informácie vedieť, nemusí to byť v zastupiteľstve, ale bude v tom určitá pravidelnosť. Nevidí
problém posunúť to komisii, ale je potrebné sa tým skutočne reálne zaoberať. Predseda PSK
Chudík sa opýtal predkladateľky materiálu, či je v zásadách uvedené stanovisko, že zástupca
PSK musí v týchto veciach hlasovať podľa uznesenia Zastupiteľstva PSK. JUDr.
Lukačíková odpovedala, že je to uvedené v § 15 ods. 2. Predseda PSK Chudík následne
citoval § 15 ods. 2: „Zástupca podľa bodu 1. písm. a) tohto paragrafu delegovaný
zastupiteľstvom do orgánu oprávneného rozhodovať o nakladaní s nepeňažným vkladom
samosprávneho kraja je pri budúcom nakladaní právnickej osoby povinný: a) pred dňom
určeným na rozhodovanie právnickej osoby podať návrh na prijatie uznesenia zastupiteľstva
samosprávneho kraja, ktorým sa určí spôsob hlasovania zástupcu za samosprávny kraj; b) pri
hlasovaní v orgáne právnickej osoby postupovať plne v súlade s prijatým uznesením
zastupiteľstva. Existencia uznesenia podľa predchádzajúcej vety je predpokladom samotného
hlasovania zástupcu.“ Následne dal do pozornosti ods. 4, kde je uvedené, čo je nepeňažný
vklad. Teda je tam všetko a aj napriek tomu sa požaduje ešte raz predkladanie informácií. Má
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iný názor, v prípade požiadania áno. Nevidí dôvod, prečo by to malo byť v zásadách uvedené,
je to zbytočné úradovanie, lebo dávať dvakrát to isté, nie je logické. Poslanec Kahanec si
myslí, že to nie je o úradovaní ale argument, že keď sa niečo neplní, tak sa to vyhodí, preňho
nie je argument. Predkladateľka materiálu môže prečítať pôvodné znenie § 15 ods. 3 a potom
bude jasné, aká je vlastne povinnosť. Zatiaľ každý hovorí o inom. Z pohľadu poslanca
Damankoša je problém v otázke systému. Niektorí poslanci PSK pôsobia v tejto funkcii už
12 rokov a majú dobrý prehľad o nominovaných zástupcoch a ich povinnostiach. Keď sa stal
poslancom PSK očakával, že dostane určitý prehľad o tom, kde a kto pôsobí. Keď chce nejaké
informácie, musí o ne požiadať, ak sa neschvália, dostane odkaz hľadať na webovej stránke.
Dá sa to, ale je to ťažké a ak náhodou niečo nemá, potom má zlé informácie. Opýtal sa, či
vôbec má PSK prehľad o nominovaných zástupcoch PSK v jednotlivých spoločnostiach.
Logickou chybou v tomto smere je, že ak sa neplní nejaké ustanovenie, mala by prísť sankcia
voči tým, čo ho neplnia, ale nie zrušenie povinnosti. Vie si predstaviť, že by takýto návrh
prišiel vtedy, keby v zastupiteľstve bolo veľké množstvo správ a povedalo by sa, že to fakt
nemá význam. Dnes ani nevie, koľko správ by v zmysle tohto paragrafu mal mať, pretože
nemá tieto informácie. Predseda PSK Chudík odpovedal poslancovi Damankošovi, že ak
tieto informácie nemá, čo mu bráni vystúpiť v bode interpelácie poslancov a požiadať o ne,
následne mu budú predložené. Nikto nepovedal, že ich nedostane. Považoval by to za
normálnu akceptovateľnú interpeláciu od nového poslanca Zastupiteľstva PSK. Poslanec
Havrilla dodal, že všetky náležitosti už boli vysvetlené a nie je potrebné dookola opakovať to
isté. Následne predložil návrh na ukončenie diskusie.
Procedurálny návrh o ukončení diskusie:
Hlasovanie:
za: 35
proti: 0
zdržalo sa: 12
Ukončenie diskusie bolo schválené.
Pozmeňovací návrh poslanca Vokála:
- v § 15 ods. 3 zásad zmeniť znenie: ...na základe požiadania ktoréhokoľvek z orgánov
samosprávneho kraja... na znenie: ...minimálne raz ročne k termínu prerokovania
Záverečného účtu PSK...
Hlasovanie:
za: 20
proti: 2
zdržalo sa: 29
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods .2 písm. b) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov a § 9 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v platnom znení
A/ s c h v a ľ u j e
Dodatok č. 2 zo dňa 9. 12. 2014, ktorým sa menia a dopĺňajú Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 2. 3. 2010 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 22. 2. 2011 a to v znení tak, ako je uvedené v prílohe tohto
uznesenia
B/ s p l n o m o c ň u j e
Úrad Prešovského samosprávneho kraja na vydanie úplného znenia Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja zo dňa 2. 3. 2010 v znení
Dodatku č. 1 zo dňa 22. 2. 2011 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 9. 12. 2014.
Hlasovanie:
za: 35
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 18

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 132/2014 zo dňa 9.12.2014

DODATOK č. 2,
ktorým sa menia a dopĺňajú
ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM PREŠOVSKÉHO
SAMOSPRÁVNEHO KRAJA zo dňa 2. 3. 2010 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 22. 2. 2011
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. b)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o samosprávnych
krajoch“) a podľa § 6a), §8 ods. 2 písm. d), § 9 ods. 2, § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR
č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o majetku“) z dôvodu zveľaďovania, ochrany a zhodnocovania majetku vo vlastníctve
Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len „PSK“, „samosprávny kraj“, „zriaďovateľ“
alebo „vlastník“) určuje Dodatok č. 2 k „Zásadám hospodárenia a nakladania s majetkom
Prešovského samosprávneho kraja“ (ďalej len „zásady“).
Čl. I
Účel úpravy dodatku
1. Dodatkom č. 2 sa upravujú zásady najmä za účelom zjednodušenia ich používania
s prihliadnutím na potreby, ktoré si vyžiadala ich doterajšia aplikácia v praxi.
Čl. II
Predmet úpravy dodatku
§ 1 – Úvodné ustanovenia - ods. (3) znie takto :
(3) Za vecne príslušný útvar samosprávneho kraja pri hospodárení a nakladaní s majetkom
samosprávneho kraja sa v zmysle týchto zásad, ak ďalej nie je uvedené inak, považuje:
• Organizačný odbor – ak ide o nehnuteľný majetok samosprávneho kraja, okrem
nehnuteľného majetku, na ktorý sa vzťahuje špeciálna právna úprava21) a ak ide
o hnuteľné veci, s ktorými hospodári úrad samosprávneho kraja
• Odbor financií – ak ide o finančné prostriedky, pohľadávky, majetkové práva,
záväzky, cenné papiere
• Odbor regionálneho rozvoja, odbor dopravy, odbor školstva, odbor kultúry, odbor
sociálny, odbor zdravotníctva - ak ide o hnuteľné veci zverené do správy správcovi
v riadiacej pôsobnosti príslušného odboru alebo vzťahujúce sa k výkonu činností,
ktoré sú zhodné s predmetom činnosti príslušného odboru
• Správa a údržba ciest PSK – ak ide o nehnuteľný majetok samosprávneho kraja,
na ktorý sa vzťahuje špeciálna právna úprava21) Pri výkone pôsobnosti vecne
príslušného útvaru, Správa a údržba ciest PSK zodpovedá aj za výkon
predbežnej finančnej kontroly odobrenej príslušnými útvarmi správcu, okrem
kontroly finančného krytia, ktoré garantuje aj odbor financií Úradu PSK
a kontroly správnosti vecnej stránky, ktorú odobrí aj odbor dopravy Úradu PSK.
§ 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja – ods. (1) písm. e) sa slovo „
nariadenia „ vypúšťa a nahrádza sa slovami „príkazného listu„
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§ 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja – ods. (1) písm. f) sa text „
pokiaľ zastupiteľstvo v zmysle § 16 písm. a) zásad „nahrádza textom„ pokiaľ
zastupiteľstvo, správca alebo riaditeľ úradu ( § 7 ods. 4 zásad)„
§ 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja – ods. (2) sa za slová „
a kultúrnej činnosti „dopĺňa text „a na správu pozemných komunikácií podľa
osobitného predpisu 21) „
§ 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja – ods. (4) – dopĺňa sa nová
veta: „Bezodplatný prevod v zmysle špeciálnej právnej úpravy sa nepovažuje za
darovanie 22).“
§ 5 – Hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja sa dopĺňa o nový odsek (8)
a nový odsek (9):
(8) Výpožička majetku samosprávneho kraja sa pripúšťa iba pre organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a pre právnické osoby,
ktorých je samosprávny kraj zakladateľom alebo spoluzakladateľom. Zmluva
o výpožičke musí obsahovať ustanovenie o povinnosti vypožičiavateľa uhrádzať
platby za služby, ktoré s výpožičkou súvisia.
(9) Samosprávny kraj a správca môžu nakladať iba s majetkom, ktorý je
prebytočný, dočasne prebytočný alebo neupotrebiteľný. To neplatí, ak ide
o majetok podľa § 7 ods. 6 písm. b) zásad, alebo ak tak určí špeciálna právna
úprava 22)
§ 7 – Prebytočný majetok, dočasne prebytočný majetok a neupotrebiteľný
majetok samosprávneho kraja – sa dopĺňa o nové odseky (4) až (7):
(4) O prebytočnosti majetku a neupotrebiteľnosti majetku rozhoduje:
a) zastupiteľstvo samosprávneho kraja v rozsahu uvedenom v § 16 zásad prijatím
uznesenia,
b) riaditeľ Úradu PSK vydaním rozhodnutia ak ide o hnuteľnú vec, prípadne súbor
vecí, ktoré tvoria jeden funkčný celok, ak zostatková cena je 35 000 € alebo nižšia
okrem prípadov, kedy rozhoduje správca,
c) správca vydaním rozhodnutia v prípadoch uvedených v § 9 ods. 3 písm. a) zásad
a v prípadoch uvedených v § 9 ods. 6 písm. a) zásad
(5) O dočasnej prebytočnosti majetku rozhoduje vydaním rozhodnutia:
a) správca,
b) riaditeľ Úradu PSK ak ide o majetok, ktorý nie je zverený do správy
(6) Rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti sa nevydáva v prípade, ak:
a) ide o krátkodobý nájom alebo krátkodobú výpožičku, ktorých trvanie s tou istou
osobou neprekročí 10 dní v kalendárnom mesiaci
b) ide o nájom obvodových múrov, strechy alebo oplotenia za účelom umiestnenia
reklamného zariadenia alebo antén a pod.
c) ide o nájom prebytočného majetku o ktorom bolo rozhodnuté v súlade s § 7 ods. 4
zásad
d) ide o nájom prebytočného nebytového priestoru, ktorého výmera nepresiahla 5 m2
(7) Rozhodnutie o prebytočnosti a rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti je predpokladom
nakladania s majetkom podľa § 8. Rozhodnutie podľa prvej vety doručuje správca
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zriaďovateľovi spolu s podkladmi, ktoré sú potrebné na posúdenie ďalšieho nakladania
s takýmto majetkom.

§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (1) sa za slovo „neupotrebiteľný“
vkladá text : „a ktorého nadobúdacia cena je vyššia ako 33 €,“
§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja - ods. (2) - doterajšie písm. b) sa
označuje ako písm. c) a doterajšie písm. c) sa označuje ako písm. b).
V novooznačenom písm. b) sa dopĺňa text : „alebo výpožička„
§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja - ods. (3) znie takto:
a) s jednotkovou zostatkovou cenou do 3 500 € je správca povinný predložiť zoznam podľa ods.
l vecne príslušnému útvaru samosprávneho kraja za účelom jeho zverejnenia na internetovej
stránke samosprávneho kraja. Ak do 15 pracovných dní od uverejnenia zoznamu na
internetovej stránke neprejaví žiadna z organizácií zriadených samosprávnym krajom záujem
o prevod správy prebytočného hnuteľného majetku alebo zámenu, správca majetku realizuje
odpredaj tej právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá ponúkla najvyššiu cenu,
b) s jednotkovou zostatkovou cenou nad 3 500,- € vrátane do 35 000,- € je správca povinný
predložiť zoznam podľa ods. l vecne príslušnému útvaru samosprávneho kraja za
účelom rozhodnutia o jeho prebytočnosti a za účelom jeho zverejnenia na internetovej
stránke samosprávneho kraja. Ak sa neuskutoční prevod správy alebo zámena uvedeného
majetku v rámci príspevkových a rozpočtových organizácií zriadených samosprávnym
krajom, zoznam bude zverejnený správcom spôsobom podľa § 8 ods. 3 zásad aj pre iné
právnické a fyzické osoby s možnosťou ich účasti v obchodnej verejnej súťaži, na dražbe
alebo na priamom predaji. Obchodnú verejnú súťaž a priamy predaj vyhlási správca
majetku a o výsledku predloží zápisnicu na schválenie zriaďovateľovi. Odpredaj majetku
formou dražby zabezpečí správca po predchádzajúcom odsúhlasení zriaďovateľom.

§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (4) písm. b) znie: „na základe
zmluvy o výpožičke inému správcovi majetku samosprávneho kraja alebo právnickej
osobe, ktorej je samosprávny kraj zakladateľom alebo spoluzakladateľom„
§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja - § 9 ods. (5) znie takto:
(5) Zmluvu o nájme prebytočného alebo dočasne prebytočného hnuteľného majetku
samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke dočasne prebytočného hnuteľného majetku
samosprávneho kraja uzatvára správca majetku.
Schváleniu predsedom podliehajú nájomné zmluvy, ak sa zmluvný vzťah uzatvára
a) na dobu neurčitú alebo dlhšiu ako jeden rok alebo ak je zostatková cena jednotlivej veci
alebo súboru hnuteľných vecí tvoriacich jeden funkčný celok vyššia ako 3 500 ,- €,
b) na dobu dlhšiu ako jeden rok a ide o prípad opakovaného nájomného vzťahu alebo
o predĺženie nájomného vzťahu s tým istým nájomcom pred uplynutím doby platnosti
zmluvy. Opakovaný nájomný vzťah alebo predĺženie nájomného vzťahu podľa
predchádzajúcej vety je možné len za predpokladu, že po vytvorení súťažného
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prostredia bude s doterajším nájomcom dojednané také nájomné, za aké sa v tom čase
a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého
druhu alebo porovnateľné veci
Schváleniu predsedom podliehajú zmluvy o výpožičke, ak sa zmluvný vzťah uzatvára na
dobu dlhšiu ako jeden rok, alebo ak je zostatková cena jednotlivej veci alebo súboru
hnuteľných vecí tvoriacich jeden funkčný celok vyššia ako 3 500 ,- €.

§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja - ods. (6) písm. a), b) sa vypúšťa text: „
obstarávacej jednotkovej cene „a nahrádza sa textom: „nadobúdacej jednotkovej
cene“, v ods. (6) písm. a) a písm. b) sa číslica „1700 €„ nahrádza číslicou „3 500,€“ a za text „do 3 500,- €“ dopĺňa slovo „vrátane“
§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (7) sa vypúšťa predložka „K“
a nahrádza sa znením: „Pri predaji„
§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (8) posledná veta znie takto: „To
neplatí, ak zostatková cena hnuteľnej veci je nižšia ako 3 500 €.“
§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (9) druhá veta a tretia veta znie
takto: „Odborný a znalecký posudok objednáva PSK, ak ide o majetok
nezverený do správy a správca ak ide o majetok, ktorý má v správe. Náklady
vynaložené na jeho spracovanie znáša kupujúci“
§ 9 – Nakladanie s prebytočným, dočasne prebytočným a neupotrebiteľným
hnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (10) znie takto:
(10) Prebytočný alebo neupotrebiteľný dopravný prostriedok, jeho technickú
skupinu23) (napr. podvozok, kabína, karoséria, motor, prevodovka a pod.) alebo
pevnú nadstavbu24) (napr. radlica, hydraulická ruka, autorýpadlo,
autodomiešavač a pod.) môže správca alebo úrad ponúknuť pri kúpe dopravného
prostriedku alebo jeho technickej skupiny alebo pevnej nadstavby formou
priameho predaja za účelom zníženia kúpnej ceny predávajúcemu ako protihodnotu za
predpokladu, že všeobecná hodnota dopravného prostriedku alebo príslušenstva
stanovená znaleckým posudkom nepresiahne 40 000 €.
§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (1) písm. a) sa za slovo
„uvedených“ vkladá text: „najmä v § 10 a v § 11 zásad“
§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (1) písm. b) text znie: „na
základe zmluvy o výpožičke inému správcovi majetku samosprávneho kraja alebo
právnickej osobe, ktorej je samosprávny kraj zakladateľom alebo
spoluzakladateľom“
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§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (2) písm. znie takto :
Zmluvu o nájme prebytočného alebo dočasne prebytočného nehnuteľného majetku
samosprávneho kraja a zmluvu o výpožičke prebytočného alebo dočasne prebytočného
majetku samosprávneho kraja uzatvára správca majetku.
Schváleniu predsedom podliehajú nájomné zmluvy, ak sa zmluvný vzťah uzatvára
a)

b)

c)
d)

do jedného roka alebo na rok na ten istý predmet nájmu (čo len aj v čiastočnom rozsahu)
so začiatkom vzniku zmluvného vzťahu do 12 mesiacov odo dňa skončenia
predchádzajúceho zmluvného vzťahu,
do jedného roka alebo na rok, ak sa jedná o opakovaný nájomný vzťah s tým istým nájomcom.
Opakovaný nájomný vzťah alebo predĺženie nájomného vzťahu podľa predchádzajúcej
vety je možné len za predpokladu, že po vytvorení súťažného prostredia bude
s doterajším nájomcom dojednané také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste
obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo
porovnateľné veci
na dobu určitú – dlhšiu ako na jeden rok,
na dobu neurčitú
Schváleniu predsedom podliehajú zmluvy o výpožičke, ak sa zmluvný vzťah uzatvára na
dobu dlhšiu ako jeden rok.

§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (5) vypúšťa sa text: „alebo
nájmu“
§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (6) písm. e) až písm. j) znejú
takto:
e) o prevode nehnuteľného majetku na základe obchodnej verejnej súťaže rozhoduje
zastupiteľstvo samosprávneho kraja a to prijatím uznesenia, ktoré konštatuje
prebytočnosť nehnuteľného majetku samosprávneho kraja, spôsob naloženia
s nehnuteľným majetkom a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže prípadne
iné podmienky prevodu,
f) otváranie obálok s ponukami záujemcov pri predaji na základe o. v. s. zabezpečuje
výberová komisia menovaná predsedom samosprávneho kraja. Členom výberovej
komisie je povinne podpredseda PSK alebo predseda komisie správy majetku,
g) cenové ponuky pri priamom predaji predloží na ich vyhodnotenie organizačný odbor
komisii správy majetku,
h) o prevode nehnuteľného majetku na základe priameho predaja alebo pri prevode
z dôvodu hodného osobitného zreteľa rozhoduje zastupiteľstvo samosprávneho kraja
a to prijatím uznesenia, ktoré konštatuje prebytočnosť nehnuteľného majetku
samosprávneho kraja, spôsob naloženia s nehnuteľným majetkom, kúpnu cenu
nehnuteľnosti, meno kupujúceho, prípadne iné podmienky prevodu a pri prevode
z dôvodu hodného osobitného zreteľa aj zdôvodnenie osobitného zreteľa,
i) náklady spojené s prevodom nehnuteľného majetku PSK (napr. znalecký posudok,
geometrický plán, správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností a pod.) znáša vždy kupujúci,
j) návrh na vklad vlastníckeho práva pri prevode nehnuteľnosti5) podáva predávajúci až po
zaplatení celej kúpnej ceny a nákladov podľa písm. i)
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§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (7) znie takto:
(8)
Ak je súčasťou prevádzanej alebo prenajímanej nehnuteľnej veci aj hnuteľný
majetok, je povinnosťou správcu vykonať jeho súpis vrátane právneho a účtovného
usporiadania. V prípade, že hnuteľný majetok nachádzajúci sa v prevádzanej alebo
prenajímanej nehnuteľnosti nie je predmetom prevodu alebo nájmu, je povinnosťou
uviesť túto skutočnosť výslovne v kúpnej alebo nájomnej zmluve a vypratať tento
majetok v čase pred protokolárnym odovzdaním nehnuteľnosti.
§ 10 – Nakladanie s dočasne prebytočným, prebytočným a neupotrebiteľným
nehnuteľným majetkom samosprávneho kraja – ods. (9) až ods. (11) znejú takto:
(9)
Návrh na zriadenie alebo zrušenie vecného bremena na majetku samosprávneho
kraja a na cudzom majetku predsedovi samosprávneho kraja predkladá organizačný odbor
spolu s písomným vyjadrením správcu, písomným vyjadrením odboru podľa ods. 6 písm. a)
a písomným vyjadrením organizačného odboru po prerokovaní v komisii správy majetku. Pri
žiadosti o zriadenie alebo zrušenie vecného bremena a v prípade nesúhlasného stanoviska sa
vo vzťahu ku kompetenciám správcu a odborov úradu použije primerane postup podľa ods. 6
písm. a, b. Náklady spojené so zriadením a zrušením vecného bremena (napr. znalecký
posudok, geometrický plán, správny poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra
nehnuteľností a pod.) na majetku samosprávneho kraja znáša oprávnený z vecného
bremena.
(10)
V prípade návrhu na zriadenie alebo zrušenie vecného bremena na majetku
samosprávneho kraja ak ide o uloženie inžinierskych sietí v cestnom telese ciest II. a III.
triedy, koná správca majetku, ktorý predloží materiál na schválenie komisii dopravy
a po jej súhlasnom stanovisku aj komisii správy majetku. V prípade súhlasného
stanoviska komisie dopravy a komisie správy majetku vykoná správca majetku v mene
samosprávneho kraja všetky právne úkony smerujúce k zápisu, resp. zrušeniu vecného
bremena v katastri nehnuteľností. Správca majetku zodpovedá aj za výkon predbežnej
finančnej kontroly odobrenej príslušnými útvarmi správcu, okrem kontroly finančného
krytia, ktorú garantuje aj odbor financií Úradu PSK a kontroly správnosti vecnej
stránky, ktorú odobrí aj odbor dopravy Úradu PSK. Ostatné ustanovenia uvedené v ods.
9 sa použijú primerane.
(11) Predpokladom nakladania s neupotrebiteľným nehnuteľným majetkom
zadefinovaným v § 7 ods. 3 druhá veta je vydanie zhodných stanovísk inventarizačnej
komisie správcu a krajskej inventarizačnej komisie k spôsobu nakladania s takýmto
majetkom, ktoré budú podkladom pre konečné rozhodnutie podľa § 16 zásad.

§ 11 – Prenechávanie majetku samosprávneho kraja do nájmu - ods. (1) sa za prvú
vetu dopĺňa nová veta, ktorá znie takto: „To neplatí, ak sú predmetom nájmu
obvodové múry, strechy alebo oplotenia a účelom nájmu je umiestnenie
reklamného zariadenia alebo antén„
§ 11 – Prenechávanie majetku samosprávneho kraja do nájmu - ods. (2) znie takto:
(2) Pri prenechaní majetku samosprávneho kraja do nájmu sa postupuje v súlade s § 8 ods.1
druhá veta zásad. Za samosprávny kraj pri realizácii úkonov za účelom nájmu koná správca,
okrem postupu podľa § 8 ods. 3 písm. b) a písm. d) zásad, kedy koná na základe žiadosti
správcu organizačný odbor. Žiadosť o schválenie nájomnej zmluvy so všetkými
vyhotoveniami zmluvy a aktuálnymi prílohami (napr. list vlastníctva, kópia katastrálnej
mapy, schematický náčrt predmetu nájmu, registrácia nájomcu, rozhodnutie o dočasnej
prebytočnosti, zápisnica z vyhodnotenia súťaže) zasiela správca na vecne príslušný
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odbor v zmysle § 1 ods. 3. Pri nájme majetku z dôvodov hodných osobitného zreteľa sa
primerane použije postup podľa § 10 ods. 6 zásad.

§ 11 – Prenechávanie majetku samosprávneho kraja do nájmu - ods. (6) písm. b) sa
dopĺňa text: „takýto nájom majetku sa uskutočňuje na základe prepočtu
vynaložených nákladov a nájomného podľa sadzobníka určeného organizáciami
a zariadeniami PSK na 1 hod. prevádzky (kalkulačný list) na základe zmluvy.
Výšku nájomného zadefinovanú v sadzobníku prenajímateľ stanoví primeraným
prieskumom (viď ods. 4 a 5.)„
§ 11 – Prenechávanie majetku samosprávneho kraja do nájmu - ods. (9) sa na koniec
textu dopĺňa nová veta: „Výška nájomného v nadväznosti na mieru inflácie sa
neupraví, ak úprava o mieru inflácie bude nižšia alebo rovná sume 30 € ročne.“
§ 12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (6) písm. a), ods. (8) písm. a),
písm. b) vypúšťa sa slovo „dlh“ a nahrádza sa slovom „pohľadávka“ v príslušnom
gramatickom tvare
§ 12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (7) dopĺňa sa nové písm. e),
ktoré znie takto: „ e) ak došlo k zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu“
§ 12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (8) písm. d) vypúšťa sa text:
„odklady splátok„ a nahrádza sa textom: „odklad platenia pohľadávky alebo
dohodu o splátkach“
§ 12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (8) písm. e) vypúšťa sa text:
„odklad splátok„ a nahrádza sa textom: „odklad platenia pohľadávky alebo dohodu
o splátkach“, na koniec vety sa dopĺňa text: „ alebo dohody o splátkach„
§ 12 – Upustenie od vymáhania majetkových práv - ods. (8) vypúšťa sa písm. f)
§ 15 Majetková účasť v právnických osobách – ods. (3) znie takto:
(3) Zástupca podľa bodu 1. písm. a) tohto paragrafu delegovaný do kontrolného orgánu
právnickej osoby (napr. dozornej rady) je povinný na základe požiadania ktoréhokoľvek
z orgánov samosprávneho kraja predložiť zastupiteľstvu samosprávneho kraja
informáciu o nakladaní právnickej osoby s nepeňažným vkladom samosprávneho kraja
za predchádzajúce resp. vyžiadané obdobie.

§ 15 Majetková účasť v právnických osobách – ods. (4) sa vypúšťa slovo
„akékoľvek„ a dopĺňa sa nové písm. „e) iné formy a spôsoby nakladania
s nepeňažným vkladom, realizáciou ktorých môže dôjsť k zmenšeniu alebo
ohrozeniu nepeňažného vkladu„
§ 15 Majetková účasť v právnických osobách – ods. (5) písm. h) a písm. i)
vypúšťa sa spojenie „a odmeňovania“ a na koniec vety sa dopĺňa text: “ak ide
o člena delegovaného samosprávnym krajom“, v písm. j) sa slovo „spoločníka“
nahrádza slovným spojením „akcionára resp. spoločníka “
§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja – sa na
začiatok textu v písm. a) dopĺňa text: „prebytočnosť nehnuteľného majetku a“
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§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - v písm.
f) a v písm. g) sa slová „zostatková hodnota“ nahrádzajú slovami „zostatková cena“
a vypúšťa sa text: „uvedených v § 9 zásad“
§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - v
písm. j) sa na koniec vety dopĺňa text: „vrátane uzavretia dohôd o urovnaní nad
hodnotu 35 000,- €„

§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm.
l) znie: „ l) zriadenie a zrušenie predkupného práva„
§ 16 – Práva zastupiteľstva pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - dopĺňa
sa nové znenie pod písm. s), pod písm. t) a pod písm. u), ktoré znejú takto:
s) zmenu účelového určenia majetku uvedeného v § 8 ods. 1 zákona o majetku
t) spôsob vyporiadania podielového spoluvlastníctva vzniknutého na základe združených
investícii
u) fyzickú likvidáciu neupotrebiteľného hnuteľného majetku, ktorého nadobúdacia
jednotková cena je viac ako 35 000,- € a fyzickú likvidáciu nehnuteľného majetku

§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. c) sa
za text: „bezodplatné nadobúdanie„ dopĺňa text „a bezodplatné odovzdávanie“
a vypúšťa sa text „do trvalej prevádzky“
§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. d) sa
za slová „samosprávneho kraja“ dopĺňa text: „prípadne súboru vecí, ktoré
tvoria jeden funkčný celok, ak ich zostatková cena je od 3 500,- € do 35 000 €
vrátane„
§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. e) sa
za text: „samosprávneho kraja“ dopĺňa text: „odplatným a„ a za slovo „prevodom“ sa
dopĺňa text: „prípadne súboru vecí, ktoré tvoria jeden funkčný celok, ak
zostatková cena je 35 000 € alebo nižšia“,
§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. f)
znie: „ f) schvaľuje výpožičku majetku samosprávneho kraja pre organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a právnické osoby
uvedené v § 5 ods. 8 zásad“
§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. g)
znie: „g) schvaľuje prevod a zámenu správy medzi dvoma správcami
a rozhoduje o zverení majetku do správy„
§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. j) sa
text „§ 12 ods. 3„ nahrádza textom „§ 12„
§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. k)
znie takto: „k) môže upustiť od dočasného vymáhania pohľadávky povolením
zaplatenia dlhu v splátkach alebo jeho odkladom za podmienok uvedených v § 12
ods. 8 zásad, ak sa jedná o pohľadávku od 501 € do 3 500,- € vrátane“
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§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. l) sa
na koniec vety dopĺňa text: „ktorého nadobúdacia jednotková cena je od 3 500,- €
do 35 000,- € vrátane“
§ 17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. n)
znie: „n) rozhoduje o zriadení a zrušení vecného bremena ako majetkového práva
na majetku PSK a na cudzom majetku kraja za podmienok a v prípadoch
uvedených v § 10 ods. 9,10 zásad„
17 – Práva predsedu pri hospodárení s majetkom samosprávneho kraja - písm. o) sa
na koniec vety dopĺňa text: „ vrátane uzavretia dohôd o urovnaní do hodnoty
35 000,- €“
Čl. III
Ostatné ustanovenia
1. V celom texte zásad sa skratka „v.o.s.„ zamieňa na skratku „o. v. s.“, text „verejnej
obchodnej súťaže“ sa zamieňa na text: „obchodnej verejnej súťaže„.
2. V časti legislatívnych odkazov sa na začiatok strany dopĺňa text: „Legislatívne
odkazy„ a na záver textu, pred poznámky, sa dopĺňajú legislatívne odkazy pod č. 21
až pod č. 24 , doterajšie odkazy pod č. 21 až pod č. 23 sa označujú ako odkazy pod č.
25 až pod č. 27:
21) zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení
22) napr. zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom znení
23) Príloha č. 6 Postup stanovenia hodnoty cestných vozidiel k vyhláške č. 492/2004 Z. z.
o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov
24) § 2 písm. z) zákona č. 725/2004 Z. z o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na
pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čl. IV
Záverečné ustanovenia
(1) Dodatok č. 2 k zásadám bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 132/2014
dňa 9. decembra 2014 a nadobúda účinnosť 1. januára 2015.
(2) Ostatné ustanovenia zásad ostávajú nedotknuté.

V Prešove dňa 9. decembra 2014

MUDr. Peter Chudík
predseda
Prešovského samosprávneho kraja
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K bodu 10 – Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2015:
Predseda PSK Chudík, v zmysle § 11 ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v platnom znení, predkladá Zastupiteľstvu PSK plán zasadnutí na
rok 2015 v termínoch: 10. február 2015, 21. apríl 2015, 16. jún 2015, 25. august 2015.
Zasadnutia sa uskutočnia raz za dva mesiace, dňa 21. 4. 2015 bude prerokovaný Záverečný
účet PSK za rok 2014.
Diskusia:
Poslanec Vokál požiadal o doplnenie programu jednotlivých zasadnutí po dohode na
najbližšom zasadnutí Rady PSK. Možno je dobré určité plánovanie materiálov v oblasti
školstva, dopravy, sociálnej oblasti, na ktoré by sa pripravili komisie pri Zastupiteľstve PSK
aj samotný Úrad PSK a tiež určenie nosných bodov jednotlivých rokovaní. V minulosti bol
plán zasadnutí predkladaný aj s programom rokovania. Predseda PSK Chudík dodal, že
prvýkrát je plán zasadnutí predložený bez programu, lebo sa v podstate nikdy nedodržiava, ale
vychádza z danej situácie a nakoniec ho schvaľuje zastupiteľstvo. Program obsahoval
zvyčajne maximálne 14 - 15 bodov, pričom počet bodov programu bol stále väčší a daný
vývojom situácie. Podľa jeho názoru je to v podstate formalita uvedená na papieri. Návrh
programu bol, ale je úplne orientačný a vôbec k ničomu nezaväzujúci. Podľa slov poslanca
Kahanca nikto nespochybňuje, že je v kompetencii predsedu PSK zvolať zasadnutie
zastupiteľstva a určiť jeho program. Zaviedol sa ten systém, že s plánom zasadnutí bol
predložený aj program s bodmi, ktoré sa budú prerokovávať. Vôbec nespochybňuje, že niečo
prinesie život, niečo sa doplní a niečo sa operatívne zmení v rámci programu, ale keď má
zastupiteľstvo normálne fungovať, mali by poslanci vedieť, o čom sa bude rokovať. Uviedol
príklad predkladania materiálov na komisiu finančnú, keď vzniká časový tlak, ktorý je
neúnosný, tým nechce povedať, že je to problém vedúcej odboru financií, ktorá materiály
seriózne predkladá a vysvetľuje. Členovia komisie dostávajú materiály 1 – 2 dni pred
komisiou alebo rovno na stôl. Všetci členovia komisie tento stav môžu potvrdiť a nejde len
o komisiu finančnú, ale aj o naplánovanie konkrétnych vecí a priorít. Keď sa všetko bude diať
v rýchlom chode, tak aj peniaze z EIB a iné dôležité veci sa budú schvaľovať na poslednú
chvíľu. 25 mil. € je dosť veľká suma na to, aby bol na rozdelenie týchto finančných
prostriedkov vytvorený priestor pre zásadné perspektívne a strategické veci, ktoré by sa
v zastupiteľstve mali dohodnúť. Aj program zasadnutí zastupiteľstiev prispeje k tomu, aby
poslanci PSK vedeli čo a kedy sa bude pripravovať a je potrebné vytvoriť aj priestor s
dostatočným časom na to, aby sa k jednotlivým bodom vyjadrili odborné komisie a ich
stanoviská sa dostali do komisie finančnej, ktorá ich pri svojom rozhodovaní často nemá. O to
ide aj pri programe zasadnutí zastupiteľstiev, nie je to žiadna byrokracia. Predseda PSK
Chudík rozmýšľa ináč a tým sa líši od poslanca Kahanca. Keď sa tento program za 13 rokov
ukázal len jednoducho ako vec napísaná na papieri, podľa ktorej sa nikto nesprával, pýta sa,
prečo ho zasa písať. Keď bude v materiáli uvedený orientačný program, vôbec o ňom
zastupiteľstvo nemusí rokovať. Poslanecký klub môže navrhnúť do programu tému, nebráni
sa tomu. Poslanec Kahanec dodal, že programy boli predkladané. Neregistroval, že sa až tak
líšili od plánovaných programov a zastupiteľstvo bežalo v tom režime. Teraz celkom dobre
nechápe dôvod.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e plán zasadnutí
Zastupiteľstva PSK na rok 2015 v termínoch 10. február 2015, 21. apríl 2015, 16. jún
2015, 25. august 2015.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 11 – Návrh na menovanie riaditeľa PUĽS-u: Predseda PSK
Chudík predkladá Zastupiteľstvu PSK návrh na menovanie Mgr. Juraja Švantnera do funkcie
riaditeľa PUĽS-u dňom 1. 1. 2015, pričom ho odporučili do tejto funkcie všetci piati členovia
výberovej komisie. Všetky podrobné informácie o výberovom konaní obsahuje dôvodová
správa a samotný materiál.
Diskusia:
Poslanec Krajňák potvrdil slová predsedu PSK, že všetci členovia výberovej komisie sa
zhodli, že Mgr. Švantner je vhodný kandidát na post riaditeľa, čo potvrdil aj kolektív PUĽS-u
vygenerovaním tohto mena. Novému riaditeľovi zaželal veľa úspechov, ale stále bude
pripomínať zachovanie rázu tohto telesa, aby sa nerozplynul vo všeobecnej kultúre
prezentovanej v rámci SR, ale aby si zachoval tie osobitosti, ktoré má, teda prezentáciu
rusínskeho folklóru, aby dramaturgický plán PUĽS-u a všetky činnosti k tomu smerovali.
Pripomenul, že mnohí členovia súboru sú slovenskej národnosti. Videl by tam spoluprácu
s Prešovskou univerzitou, ústavom rusínskeho jazyka a kultúry, aby sa znalosť azbuky resp.
tradičných prvkov kultúry severovýchodného Slovenska dostali do činnosti tohto súboru.
Treba pokračovať v tom, čo bolo dobré v minulosti a začať nové prístupy.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods.2 písm. h) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov m e n u j e do funkcie riaditeľa Poddukelského
umeleckého ľudového súboru v Prešove Mgr. Juraja Švantnera dňom 1. januára 2015.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Návrh VZN PSK č. ../2014 o zavedení a poskytovaní
elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne
záväzných nariadení: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
pripomenul, že dňa 1. 11. 2013 nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 305/2013 Z. z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a doplnení niektorých
zákonov (zákon o e-Governmente). Jeho cieľom bolo ustanoviť elektronickú alternatívu
k papierovému tzv. listinnému spôsobu výkonu verejnej moci pri zachovaní regulácie tohto
výkonu a jeho podrobností osobitnými predpismi. Predložené VZN vlastne len uvádza do
života prierezovo v rámci PSK práve tento zákon.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. 1) a § 11 ods. 2
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e Všeobecne
záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 44/2014 o zavedení
a poskytovaní elektronických služieb a o zmene a doplnení niektorých všeobecne
záväzných nariadení.
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 13A – Schválenie

prevodu majetku obchodnou
verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej
súťaže: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil materiál,
ktorého predmetom je prevod pozemkov v katastrálnom území Orkucany v správe Úradu
PSK. Ide zhruba o 80 m2, ktoré sa nachádzajú nad obchodným centrom Kaufland.
Podrobnosti obsahuje predložený materiál.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade § 16 písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie
mieru 2, 080 01 Prešov, zapísanom na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:
novovytvoreného pozemku registra CKN, číslo parcely 701/30, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 1714 m2, odčleneného od pozemku registra EKN, číslo parcely 1350/2, druh
pozemku orná pôda o výmere 48689 m2 (Diel 1) a od pozemku registra EKN, číslo parcely
1355, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 10128 m2 (Diel 2), geometrickým
plánom číslo 5/2014 vypracovaným spoločnosťou GEOSTAR, s.r.o., Barčianska 68, 040 17
Košice zo dňa 23. 04. 2014 úradne overeným Okresným úradom Sabinov – Katastrálny odbor
dňa 29. 04. 2014 pod číslom G1 -175/2014;
a
novovytvoreného pozemku registra CKN, číslo parcely 702/33, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 1175 m2, odčleneného od pozemku registra EKN, číslo parcely 1350/2, druh
pozemku orná pôda o výmere 48689 m2 (Diel 3) a od pozemku registra EKN, číslo parcely
1355, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 10128 m2 (Diel 4), geometrickým
plánom číslo 5/2014, vypracovaným spoločnosťou GEOSTAR, s.r.o., Barčianska 68, 040 17
Košice zo dňa 23. 04. 2014 úradne overeným Okresným úradom Sabinov – Katastrálny odbor
dňa 29. 04. 2014 pod číslom G1 -175/2014;
ťarchy:
bez zápisu
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 70/2014 zo
dňa 15. 10. 2014, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 13.600,00 €.

B.2

podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a 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.
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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 – pozemky, k. ú. Orkucany – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na
úrovni originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180
0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym
zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke
PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
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– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle zákona č. 122/2013 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – Bc. Viktor Švirk, oddelenie správy majetku Úradu
PSK, kontakt: 051/7081 342.
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 43
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 13B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom
predkladaného návrhu je prevod chaty bez pozemku v katastrálnom území Mlynčeky v správe
SPŠ strojníckej v Prešove. Správca majetku označil tento nehnuteľný majetok za prebytočný.
Snažil sa vysporiadať pozemky, ale nakoľko sa táto vec nedala doriešiť, navrhol daný
odpredaj. Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu a 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 § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č.
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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

prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej priemyselnej školy strojníckej v Prešove,
zapísaného na LV č. 818, k. ú. Mlynčeky, a to:
stavby:
chata, súpisné č. 216, na pozemku registra C KN parcelné číslo 366,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2 (bez pozemku)
príslušenstvo: vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, vodomerná šachta, elektrická
prípojka
ťarchy:
bez zápisu
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou
vyhodnotený ako najvhodnejší.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 95/2014 zo dňa
31.07.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Ing. Dušanom Kvaskom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 11.889,72 €.

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 – chata (bez pozemku), k. ú. Mlynčeky – 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
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Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni
originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
− doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach (text zmluvy je zverejnený
na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s )
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(text čestného vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri
vyhlásení tejto o.v.s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
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h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Marián Viňanský, riaditeľ SPŠ strojníckej
Prešov, (tel.: 051/7712196, mobil 0905 359 189).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 42
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 14A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predstavil materiál, ktorého predmetom je zámena
nehnuteľného majetku v katastrálnom území Ruská Nová Ves medzi PSK a obcou Ruská
Nová Ves bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide
o pozemky pod chodníkmi a cestami. Materiál prerokovala komisia dopravy a 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. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
zámena nehnuteľného majetku 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, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov a Obcou Ruská Nová Ves, Ruská Nová Ves 168,
080 05 Prešov, IČO: 00327727, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Ruská Nová Ves nadobúda do
vlastníctva:
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov, zapísaný na LV č. 1179, k. ú. Ruská Nová
Ves, a to:
pozemky registra C KN:
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2186/3, druh pozemku zastavané
plochy o výmere 615 m2,
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2186/4 druh pozemku zastavané
plochy o výmere 518 m2,
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odčlenených od pôvodnej parcely E KN, číslo parcely 2186/2 o celkovej výmere 4503 m2,
druh pozemku ostatné plochy, zapísanej na LV 1179 geometrickým plánom č. 85/2012, zo
dňa 28.12.2012, vyhotoveným Štefanom Vargom, B. Němcovej, 080 05 Prešov, IČO:
14317176, úradne overeným Správou katastra v Prešove dňa 14.1.2013 pod číslom G126/2013,
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1133 m2.
2. Obec Ruská Nová Ves odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do
vlastníctva:
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Ruská Nová Ves, zapísaný na LV 565, k. ú.
Ruská Nová Ves, a to:
pozemky registra C KN:
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2188/18, druh pozemku zastavané
plochy o výmere 99 m2, odčlenená od pozemku E KN, číslo parcely 2188/1, druh
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 2154 m2,
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2188/19, druh pozemku zastavané
plochy o výmere 609 m2, odčlenená od pozemku E KN, číslo parcely 2188/1, druh
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 2154 m2,
novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 2188/21, druh pozemku zastavané
plochy o výmere 259 m2, odčlenená od pozemku E KN, číslo parcely 2188/2, druh
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 526 m2,
novovytvorená parcela registra C KN číslo parcely 2188/22, druh pozemku zastavané
plochy o výmere 41 m2, odčlenená od pozemku E KN, číslo parcely 2188/3, druh
pozemku ostatné plochy o celkovej výmere 607 m2,
v rozsahu geometrického plánu č. 18/2014 zo dňa 25.7.2014, vyhotoveného Bc. Igorom
Miškufom-IMGEOS, Budovateľská 3600/44, 080 01 Prešov, IČO: 36902161, úradne
overeného Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, dňa 26.08.2014 pod číslom
G1-1085/14.
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1008 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Pozemky, ktoré odovzdá Obec Ruská Nová Ves do vlastníctva Prešovskému samosprávnemu
kraju, sa nachádzajú pod cestnou komunikáciou III/068003. Cestná komunikácia slúži širokej
verejnosti, plní verejnoprospešný účel širokej motoristickej verejnosti. Zámenou pozemku,
ktorý sa nachádza pod cestnou komunikáciou, nadobudne Prešovský samosprávny kraj
vlastníctvo k nevysporiadaným nehnuteľnostiam, ktoré sú trvalo zastavané stavbou.
Pozemky, ktoré Prešovský samosprávny kraj odovzdáva do vlastníctva Obce Ruská Nová Ves,
sa nachádzajú pod chodníkom v intraviláne obce pri ceste III/068003. Prevádzané pozemky
budú naďalej plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti, obyvateľom a
návštevníkom obce. Obec Ruská Nová Ves, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1 písm. d)
vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný
zákon), chodník postavený na prevádzanom pozemku spravuje a vykonáva jeho údržbu.

Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 14B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je prevod
zvislého úsekového odpojovača v správe SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku do
vlastníctva kupujúceho Východoslovenskej distribučnej, a. s., z dôvodu hodného osobitného
zreteľa. Dôvodom odpredaja je bezproblémový prístup servisných pracovníkov danej
spoločnosti k zariadeniu, ako aj zbytočné finančné náklady zaťažujúce školu pre servisné
prehliadky, častú údržbu a poruchovosť. Materiál prerokovali príslušné komisie 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. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Strednej odbornej školy arm.
gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník, a to:
zvislý úsekový vypínač, typ OTE 25/400-32 HDA s príslušenstvom
do vlastníctva kupujúceho – Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice
IČO: 36 599 361, za kúpnu cenu 3144,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zvislý úsekový odpojovač s príslušenstvom osadený na elektrickom stĺpe je súčasťou
trafostanice. Dôvodom odpredaja úsekového odpojovača je bezproblémový prístup servisných
pracovníkov Východoslovenskej distribučnej, a. s., k zariadeniu, ako aj zbytočné finančné
náklady zaťažujúce školu na servisné prehliadky, častú údržbu a poruchovosť.

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

K bodu 14C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá materiál, ktorého predmetom je odpredaj polovice
bytového dvojdomu nachádzajúceho sa v okrajovej časti mesta Sabinov na ulici Ovocinárskej
do vlastníctva nájomcu. Komisia správy majetku prerokovala tento materiál s kladným
odporúčacím stanoviskom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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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.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod vlastníctva nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1319,
k. ú. Sabinov, a to:
pozemku registra CKN:
parcelné číslo 224/3, druh pozemku - zastavané plochy o výmere 730 m2
parcelné číslo 224/14, druh pozemku - záhrady o výmere 105 m2
stavby: bytový dvojdom o.c. 35, súp. číslo 330, na parcele 224/3
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Dominik Blaščák, Ovocinárska 35, 083 01 Sabinov za kúpnu
cenu 13.400,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 66/2014 zo
dňa 17.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 13.400,00 €, z toho stavba 3.200,63 €, pozemky 10.199,37 € pri cene pozemkov
12,26 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Kupujúci užíva dom na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi prenajímateľom – PSK
a kupujúcim. Jedná sa o ½ dvojdomu postaveného v roku 1953, ktorý slúžil na bývanie pre
pracovníkov bývalého Školského majetku Sabinov. Dom sa nachádza v okrajovej časti mesta
Sabinov na ulici Ovocinárskej a je v nevyhovujúcom technickom stave, lebo od doby
výstavby na ňom nebola realizovaná žiadna údržba. Na dosiahnutie jeho obývateľnosti je
potrebná jeho rozsiahla rekonštrukcia, ktorá je pre PSK nerentabilná a zabezpečí si ju po
odkúpení kupujúci.

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

K bodu 14D – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je prevod
pozemku v katastrálnom území Spišská Sobota v správe Gymnázia, Kukučínova 1 v Poprade
do výlučného vlastníctva kupujúceho – TECHPETROL, s. r. o., Kukučínova, Poprad
a zriadenie bezodplatného vecného bremena na predmetnom pozemku v prospech
oprávneného PSK. Daná spoločnosť sa zaväzuje zrekonštruovať predmetný prístup, ktorý je
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v nevyhovujúcom stave a zlepšiť príjazd ku gymnáziu. Materiál prerokovala komisia školstva,
mládeže, TV a športu a 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. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
1.
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších
územných celkov v znení neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku
v správe Gymnázia, Kukučínova 4239/1, 058 39 Poprad, zapísaného na LV č.
1625, k. ú. Spišská Sobota, a to:
pozemku registra CKN, číslo parcely 1417/132, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 353 m2
ťarchy:
bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho: TECHPETROL, s.r.o., Kukučínova 4245, 058 01
Poprad, IČO: 36 469 688, za kúpnu cenu 6643,46 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č.
083/2014 zo dňa 16. 05. 2014, vyhotoveným znalcom Ing. Brunom Borošom
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty
majetku v znení neskorších predpisov, predstavuje 6643,46 €.
2.
bezodplatné zriadenie vecného bremena na pozemku registra CKN, číslo
parcely 1417/132, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 353 m2,
v prospech oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj,
Námestie mieru 2, 08001 Prešov, spočívajúce v povinnosti povinného –
TECHPETROL, s.r.o., Kukučínova 4245, 058 01 Poprad, IČO: 36 469 688:
a)
trpieť umiestnenie všetkých inžinierskych sietí vrátane ochranného
pásma,
b)
trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod
a prejazd oprávneného cez slúžiaci pozemok,
c)
zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv
z vecného bremena.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Spoločnosť TECHPETROL, s.r.o., je spoluvlastníkom budovy so súpisným číslom 4245 na
LV 1819 v k. ú. Spišská Sobota a priľahlých pozemkov v areáli Gymnázia, Kukučínova,
Poprad. Predmetom prevodu je pozemok zabezpečujúci prístup z verejnej komunikácie
k nehnuteľnostiam vo vlastníctve spoločnosti. Spoločnosť TECHPETROL, s.r.o., sa zaväzuje
zrekonštruovať predmetný prístup, ktorý je v nevyhovujúcom stave a tým pádom aj zlepšiť
príjazd ku gymnáziu.

Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 14E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predstavil návrh, ktorý obsahuje prevod nehnuteľného majetku
v katastrálnom území Prešov a to objekt na ul. J. Borodáča 5 v Prešove v správe Úradu PSK
do vlastníctva kupujúceho Zväzu Rusínov – Ukrajincov SR z dôvodu hodného osobitného
zreteľa vrátane zriadenia predkupného práva v prospech PSK. Komisia správy majetku sa
vyjadrila k danej veci kladne.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
zámena nehnuteľného majetku 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. prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2,
080 01 Prešov, IČO: 37870475, zapísaného na LV č. 2504, k. ú. Prešov, a to:
pozemku: registra C KN parc. č. 3776, záhrady o výmere 215 m2,
registra C KN parc. č. 3777/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 779 m2,
registra C KN parc. č. 3777/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2,
stavby:
administratívna budova, s. č. 3870, na pozemku registra CKN parcelné č.
3777/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 779 m2,
sklad, s. č. 11913, na pozemku registra CKN parcelné č. 3777/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 47 m2,
ťarchy:
bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Zväz Rusínov-Ukrajincov Slovenskej republiky, Požiarnická
17, 080 01 Prešov, IČO: 00177725, za kúpnu cenu 1,00 €,
za podmienky, že kupujúci:
− zachová účelové určenie majetku na zabezpečenie optimálnych personálnych,
inštitucionálnych a materiálnych podmienok na realizáciu všestranného sociálnoekonomického a kultúrneho rozvoja národnostných menšín,
− preinvestuje v priebehu dvanástich mesiacov od nadobudnutia majetku na
rekonštrukciu stavby administratívna budova, s. č. 3870, na pozemku registra C KN
parc. č. 3777/1 minimálne 55.000,00 €.
2. zriadenie predkupného práva, na základe ktorého predávajúci predáva nehnuteľnosti
uvedené v bode B ods. 1 uznesenia s výhradou, že mu ich kupujúci ponúkne na predaj,
keby ich chcel predať, alebo ináč scudziť a to za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Kupujúci bude nadobudnutý majetok využívať na zabezpečenie optimálnych personálnych,
inštitucionálnych a materiálnych podmienok na realizáciu všestranného sociálnoekonomického a kultúrneho rozvoja národnostných menšín.

40

Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 14F – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je prevod
pozemkov v katastrálnom území Stropkov v správe SOŠ, Hlavná 6 v Stropkove do
podielového spoluvlastníctva kupujúcich, a to EuroEduca, n. o. a Stavoinvesta DS, spol. s. r.
o., z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dňa 10. 11. 2014 sa uskutočnilo na Úrade PSK
rokovanie s kupujúcim, nakoľko zastupiteľstvo neschválilo tento materiál na minulom
zasadnutí. Návrh na navýšenie kúpnej ceny bol kupujúcim odmietnutý, trvá na pôvodnom
stanovisku.
Diskusia:
Poslanec Jakubov sa zaujímal o odporúčanie komisie k tomuto bodu. Ing. Matejčík
odpovedal, že komisia správy majetku schválila tento bod tak, ako bol pôvodne navrhovaný.
Poslanec Jakubov pripomenul, že na minulom zasadnutí bol predkladateľom poslaneckého
návrhu, ktorým žiadal o úpravu predajnej ceny pozemku. K dohode nedošlo, čiže z jeho
hľadiska nie je dôvod na zmenu stanoviska k danému predaju. Každý už nech koná podľa
svojho vedomia a svedomia. Poslanec Kahanec poznamenal, že ide o typický príklad, keď
kupujúci nesúhlasí s predloženým návrhom na zvýšenie kúpnej ceny. Je to pozemok a nie
budova, preto predpokladá, že v budúcnosti pozemok nestratí na svojej hodnote, aspoň to
nevidí vo svojom okolí. Prikláňa sa k postoju poslanca Jakubova, ktorý pozná situáciu
v domácich pomeroch. Predseda PSK Chudík upozornil na to, že pozemok sa nachádza pod
budovou. Návrh poslanca Jakubova bol na zvýšenie ceny pozemku, nie budovy. Jednoducho
tento pozemok sa nedá predať bez budovy. Má to súvis ako pri kúpe rodinného domu, ktorý
sa kupuje aj s pozemkom. Poslanec Jakubov potvrdil slová predsedu PSK, že pozemok nie je
možné predať bez budovy, ale cena pozemku by mala byť primeraná cene okolitých
pozemkov, lebo ide o pozemok v centre mesta. Predseda PSK Chudík s tým súhlasí, ale
zopakoval, že budova je pre PSK nepotrebná a nie je možnosť predať budovu nikomu inému
v prípade, ak ju títo kupujúci nekúpia, preto sa vychádzalo zo znaleckého posudku. Na ich
mieste by sa asi správal tak isto. Poslanec Ledecký dodal, že v tomto prípade sa musí PSK
dohodnúť s kupujúcimi, ináč sa bude musieť naďalej starať o nepotrebnú budovu a pozemok.
PSK si nemôže určovať podmienky, lebo kupujúci je len jeden. Buď sa to predá alebo nie.
Podľa slov predsedu PSK Chudíka treba počítať s tým, že keď tento nehnuteľný majetok
PSK nepredá, budova bude stále strácať na svojej hodnote, pozemok nie. Uviedol, že
dôvodom kupujúceho je vybudovanie novej vnútroareálovej komunikácie a nových verejných
parkovacích plôch, ktorých rekonštrukciu a údržbu, vzhľadom na ich verejnoprospešný
charakter, bude realizovať na vlastné náklady.
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. 25A/2010 zo dňa 2.3.2010 v platnom
znení
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A.
B.

k o n š t a t u j e,
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, prechod 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.pl. a nádvoria o výmere 1491 m2a 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 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:
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
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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: 34
proti: 2
zdržalo sa: 11
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15 – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný
osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
predkladá návrh, ktorého predmetom je nájom nehnuteľného majetku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa do nájmu nájomcu, ktorým je SR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Prešov. Ide o administratívnu budovu Úradu PSK na Námestí mieru 2 v Prešove vo
vlastníctve PSK a nebytové priestory v budove na ulici Duklianskej 1 v Prešove v správe SPŠ
strojníckej, Duklianska 1 v Prešove s priľahlou parkovacou plochou. Materiál prerokovala
komisia školstva, mládeže, TV a športu 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 vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru
2, 080 01 Prešov, a to:
1. Nájom nebytových priestorov v administratívnej budove Úradu PSK na Námestí
mieru 2 v Prešove
Predmet nájmu:
nehnuteľný majetok – nebytové priestory 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 podlahovej ploche 1246,93 m2 a to v rozsahu:
- miestnosti č.:
1.13 o výmere 20,64 m2
1.14 o výmere 20,63 m2
1.15 o výmere 9,94 m2
1.27 o výmere 9,98 m2
1.28 o výmere 20,48 m2
1.29 o výmere 10,56 m2
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1.30 o výmere 20,05 m2
1.31 o výmere 20,63 m2
1.32 o výmere 20,49 m2
1.33 o výmere 20,63 m2
1.34 o výmere 19,54 m2
1.49 o výmere 21,51 m2
1.50 o výmere 20,23 m2
1.51 o výmere 20,37 m2
1.52 o výmere 20,37 m2
1.53 o výmere 20,23 m2
1.54 o výmere 10,53 m2
1.55 o výmere 19,64 m2
1.56 o výmere 20,91 m2
1.68 o výmere 20,91 m2
1.69 o výmere 20,23 m2
1.70 o výmere 20,37 m2
1.71 o výmere 20,37 m2
1.72 o výmere 20,23 m2
1.73 o výmere 20,37 m2
1.74 o výmere 31,94 m2
1.75 o výmere 16,84 m2
2.1 o výmere 16,57 m2
2.2 o výmere 18,81 m2
2.3 o výmere 18,54 m2
2.4 o výmere 9,03 m2
2.5 o výmere 18,46 m2
2.6 o výmere 9,03 m2
2.8 o výmere 3,04 m2
2.49 o výmere 25,77 m2
2.50 o výmere 18,33 m2
2.51 o výmere 8,90 m2
2.52 o výmere 18,28 m2
2.53 o výmere 27,71 m2
2.54 o výmere 27,71 m2
2.55 o výmere 17,02 m2
3.58 o výmere 20,64 m2
0.10 o výmere 6,20 m2
0.11 o výmere 6,29 m2
0.12 o výmere 23,31 m2
0.16 o výmere 42,29 m2
Miestnosti spolu:
Percentuálny podiel na spoločných priestoroch (11,497 %):
Prenajaté priestory celkom:

858,62 m2
388,31 m2
1246,93 m2

do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov so sídlom
Slovenská 87, 080 28 Prešov, IČO: 37937693,
za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:
40 €/m2/rok za nebytové priestory o celkovej výmere 1246,93 m2.
Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok. Nájomca uhradí alikvotnú časť
dane z nehnuteľností.
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Účel nájmu: výkon práv a povinností orgánov špecializovanej štátnej správy, ktoré vyplývajú
nájomcovi z platnej právnej úpravy.
Doba nájmu: na dobu určitú odo dňa 1.1.2015 do doby nadobudnutia účinnosti zmluvy
o nájme nehnuteľného majetku na ul. Duklianskej 1, Prešov.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
a) Nájomcom je špecializovaný 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.
2. Nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja,
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, v správe Strednej priemyselnej školy strojníckej,
Duklianska 1, Prešov, a to:
Predmet nájmu:
časť nehnuteľnosti zapísanej na LV č.12893, súpisné číslo 6022, na parcele číslo C KN č.
855/1 – zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 3094 m2, vedenej Okresným úradom
Prešov – odbor katastrálny pre katastrálne územie Prešov, a to:
1. Časť budovy označenej ako objekt U2 školy o celkovej výmere 1734,87 m2, ktorá
pozostáva z týchto priestorov:
a) 1. nadzemné podlažie : celková plocha 477,38 m2
b) 2. nadzemné podlažie : celková plocha 416,57 m2
c) 3. nadzemné podlažie : celková plocha 420,32 m2
d) 4. nadzemné podlažie : celková plocha 420,60 m2
2. Vstupná časť cez nádvorie – bezbariérový vstup (šikmá plošina) o celkovej výmere 50 m2.
3. Plocha určená na parkovanie celkom o šírke 5 m a dĺžke 54 m – priľahlá plocha k objektu
U2 o výmere 270 m2.
do nájmu nájomcu – SR – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov so sídlom Slovenská
87, 080 28 Prešov, IČO: 37937693,
za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:
- 40 €/m2/rok za nebytové priestory o celkovej výmere 1734,87 m2
- 10 €/m2/rok za priľahlú plochu určenú na parkovanie o celkovej výmere 270 m2.
Nájomné bude v súlade s platnými Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok.
Nájomca uhradí alikvotnú časť dane z nehnuteľností.
Účel nájmu: výkon práv a povinností orgánov špecializovanej štátnej správy, ktoré vyplývajú
nájomcovi z platnej právnej úpravy.
Doba nájmu: na dobu neurčitú odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr odo dňa
1.1.2015.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Spočíva v záujme Prešovského samosprávneho kraja umiestniť všetky odbory a útvary Úradu
Prešovského samosprávneho kraja v jednej budove, v sídle PSK na Námestí mieru 2, Prešov.
V súčasnosti je budúci nájomca nájomcom priestorov v sídle PSK na Námestí mieru 2, Prešov
a aj nájomcom priestorov na ul. Duklianskej 1, Prešov. Uzavretím nájomnej zmluvy dôjde
k uvoľneniu priestorov v sídle PSK na Námestí mieru 2 v Prešove užívaných budúcim
nájomcom a tieto budú využité na účely slúžiace vlastníkovi – PSK. Súčasne sa dosiahne
spoločné umiestnenie zamestnancov budúceho nájomcu v priestoroch na ul. Duklianskej 1. Do
doby uvoľnenia priestorov v sídle PSK na Námestí mieru 2 v Prešove sa na základe schválenia
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tohto nájmu predĺži zmluva o nájme č. 1/2014, uzatvorená medzi SPŠ strojníckou v Prešove
a ÚPSVaR Prešov dňa 30.6.2014 na dobu určitú do 31. 12. 2014 a to za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve.

Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 16A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva
PSK č. 293/2007 zo dňa 18. 12. 2007 v znení uznesenia č.
408/2008 zo dňa 3. 9. 2008: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, uviedol, že v rámci kolaudácie stavby „III/018147-1 Štrba – most“ bolo
potrebné majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod stavbou mosta s priľahlými úsekmi
cesty. Vzhľadom na to, že došlo u vlastníkov pozemkov k dedičskému konaniu, je potrebné
dané uznesenie upraviť. Upozornil na poslednú zmenu bydliska v bode C.4, prevod
nehnuteľného majetku predávajúceho – Mgr. Eva Zuček, rod. Liptáková, Šoltésovej 508/24,
040 01 Košice – Juh.
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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK schválených uznesením
Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 zo dňa 2. 3. 2010 v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva PSK
mení
uznesenie z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 293/2007 zo dňa 18.12.2007 k majetkovým
prevodom hnuteľného a nehnuteľného majetku PSK, v časti C schvaľuje v bode C.3 – C.7,
v znení uznesenia z 25. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 408/2008 zo dňa 3.9.2008, v časti
C schvaľuje v bode C.3 – C.7, nasledovne:
vypúšťa sa text v bode C.3 – C.7 a nahrádza sa textom:
C.3

prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Ladislav Hanzeľ, rod. Hanzeľ, Žižkova 33,
040 01 Košice, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba, a to:
pozemku:
diel č. 2 o výmere 6 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2,
geometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,
v spoluvlastníckom podiele 1/144,
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber a umiestnenie
stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo dňa
01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2).
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C.4

prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Mgr. Eva Zuček, rod. Liptáková, Šoltésovej
508/24, 040 01 Košice - Juh, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba, a to:
pozemku:
diel č. 2 o výmere 6 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2,
geometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,
v spoluvlastníckom podiele 1/144,
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber a umiestnenie
stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo dňa
01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2).

C.5

prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Sandra Suchá, rod. Suchá, Bauerova 8,
040 01 Košice, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba, a to:
pozemku:
diel č. 2 o výmere 6 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2,
geometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,
v spoluvlastníckom podiele 1/144,
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber a umiestnenie
stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo dňa
01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 0,90 € (pri cene 20,80 €/m2).

C.6

prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Mária Šimková, rod. Suchá, Strmá 254/12,
044 10 Geča, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba, a to:
pozemku:
diel č. 2 o výmere 6 m2,
odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2,
geometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,
v spoluvlastníckom podiele 3/144,
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 2,60 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber a umiestnenie
stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo dňa
01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 2,60 € (pri cene 20,80 €/m2).

C.7

prevod nehnuteľného majetku predávajúceho – Ján Suchý, rod. Suchý, Geča č. 20, 044 10
Geča, zapísaného na LV č. 2462, k. ú. Štrba, a to:
pozemku:
diel č. 2 o výmere 6 m2,
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odčlenený od pozemku registra E KN parcelné číslo 1323/2, orná pôda
o výmere 6569 m2 a pričlenený k novovytvorenému pozemku registra C KN
parcelné číslo 3046/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 615 m2,
eometrickým plánom č. 36449792-18/2003 zo dňa 21.07.2003, úradne
overeným Správou katastra Poprad dňa 30.10.2003 pod č. 784/03,
v spoluvlastníckom podiele 3/144,
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475 za kúpnu cenu 2,60 € (pri cene 20,80 €/m2), pre trvalý záber a umiestnenie
stavby „III/018 147 – 1 Štrba, most“.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 71/2014 zo dňa
01.08.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Valkom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 2,60 € (pri cene 20,80 €/m2).

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 16B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva
PSK č. 406/2012 zo dňa 23. 10. 2012: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá návrh na zmenu daného uznesenia, lebo v minulosti
bola uzatvorená nájomná zmluva kvôli projektu „Profesijný a kariérový rast pedagogických
zamestnancov“ na prenájom učební. Nakoľko došlo k posunu tohto projektu, posúva sa aj
termín ukončenia nájomnej zmluvy z 31. 12. 2014 na 31. 10. 2015.
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 § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a
čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
________________________________________________________________________________

mení
uznesenie z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 406/2012 zo dňa 23. 10. 2012 k schváleniu
nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, v časti B schvaľuje sa
mení doba nájmu nasledovne:
vypúšťa sa text:
„na dobu určitú do 31. 12. 2014“
nové znenie:
„na dobu určitú do 31. 10. 2015“.

Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 0

K bodu 17 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci implementácie projektu „Najvýznamnejšie historické a
umelecké pamiatky v zbierkach PSK“ (kód ITMS projektu:
21120120018) OPIS, Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu
pamäťových
a fondových
inštitúcií,
jeho
archivovanie,
sprístupňovanie
a zlepšenie
systémov
jeho
získavania,
spracovania a ochrany z vlastných prostriedkov PSK: Podľa slov Ing.
Barnáša, vedúceho odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, PSK v súčasnosti realizuje
projekt s názvom Najvýznamnejšie historické umelecké pamiatky v zbierkach PSK. Hlavným
cieľom projektu je digitalizácia zbierkového fondu PSK, v rámci ktorej už bolo z celkového
počtu 8 124 objektov zdigitalizovaných 4 750 objektov. Okrem samotnej digitalizácie došlo
k zriadeniu digitalizačnej jednotky aj k technickému vybaveniu PSK a tým aj k vytvoreniu
predpokladov pre ďalšie aktivity PSK v oblasti digitalizácie kultúrneho dedičstva. Nadlimitné
výdavky budú potrebné na zakúpenie diskového poľa s kapacitou 144 TB diskového priestoru
vrátane operačného systému pre obslužný server. Toto technické vybavenie nebolo
špecifikované v žiadosti o nenávratný finančný príspevok, nakoľko v tom čase nebolo jasné,
aké technológie budú použité externou firmou pri digitalizácii. Z toho vyplýva aj množstvo
ale hlavne veľkosť dátových súborov, ktoré tvoria výstupy digitalizácie. Diskové pole bude
nevyhnutné pre uloženie dát a ich postupné sprístupňovanie širokej aj odbornej verejnosti cez
webový portál PSK. Bez zakúpenia diskového poľa by nebolo možné naplnenie ukazovateľov
projektu, ktorými sú zverejnenie digitálnych objektov a zavedenie dostupných on-line
elektronických služieb.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov vo výške 22 711,20 eur s DPH v rámci implementovaného
projektu „Najvýznamnejšie historické a umelecké pamiatky v zbierkach PSK“ (kód
ITMS projektu: 21120120018) OPIS, Opatrenie 2.1 Digitalizácia obsahu pamäťových a
fondových inštitúcií, jeho archivovanie, sprístupňovanie a zlepšenie systémov jeho
získavania, spracovania a ochrany, kód výzvy OPIS-2012/2.1/06-DP.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 18 – Návrh na predloženie žiadostí o NFP v rámci
Opatrenia 3.1a Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov –
Intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií 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: Ing. Benes,
generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol, že návrh na predloženie žiadostí o NFP sa týka
štyroch projektov: 1) Obnova objektov Šarišského múzea v Bardejove s celkovým rozpočtom
2 251 238,60 €, 2) Rekonštrukcia objektu Podduklianskej knižnice vo Svidníku s celkovým
rozpočtom 232 835,43 €, 3) Oprava objektu knižnice (Meštianskeho domu) v Spišskej Sobote
s celkovým rozpočtom 422 533,85 €, 4) Obnova fasády a úpravy hradbového a parkánového
múra – Hrad Kežmarok s celkovým rozpočtom 959 256,26 €. V samotnom návrhu sú
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rozpísané jednotlivé projektové zámery s hlavnými predmetmi podpory rekonštrukcie
jednotlivých objektov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadostí o NFP v rámci výzvy ROP-3.1a-2014/01 za účelom realizácie
projektov pod názvom:
a) Obnova objektov Šarišského múzea v Bardejove
rozpočet projektu: 2 251 238,60 eur,
z toho bežné výdavky 139 660,25 eur a kapitálové výdavky 2 111 578,35 eur,
výška spolufinancovania (5%): 112 561,93 eur
b) Rekonštrukcia objektu Podduklianskej knižnice vo Svidníku
rozpočet projektu: 232 835,43 eur,
z toho bežné výdavky 11 012,40 eur a kapitálové výdavky 221 823,03 eur,
výška spolufinancovania (5%): 11 641,77 eur
c) Oprava objektu knižnice (Meštianskeho domu) v Spišskej Sobote
rozpočet projektu: 422 533,85 eur,
z toho bežné výdavky 45 476,80 eur a kapitálové výdavky 377 057,05 eur,
výška spolufinancovania (5%): 21 126,69 eur
d) Obnova fasády a úpravy hradbového a parkánového múra –
KEŽMAROK
rozpočet projektu: 959 256,26 eur,
z toho bežné výdavky 33 582,28 eur a kapitálové výdavky 925 673,98 eur,
výška spolufinancovania (5%): 47 962,81 eur,

HRAD

ktorých ciele sú v súlade s platným územným plánom samosprávneho kraja a platným
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
2. zabezpečenie realizácie projektov uvedených v bode 1. tohto uznesenia po schválení
žiadosti o NFP
3. financovanie a spolufinancovanie projektov v podiele 5 % z celkových oprávnených
výdavkov na projekty podľa prílohy tohto uznesenia – Predkladanie projektov subjektov
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Hlasovanie:
za: 47
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 0

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 146/2014 zo dňa 9. 12. 2014

Predkladanie projektov
subjektov v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK v rámci výzvy ROP-3.1a-2014/01 ROP

P. č. 1.
Názov subjekt v pôsobnosti žiadateľa: Šarišské múzeum v Bardejove
Názov projektu: „Obnova objektov Šarišského múzea v Bardejove“
Rozpočet projektu (EUR): 2 251 238,60
Kapitálové výdavky: 2 111 578,35
Bežné výdavky: 139 660,25
Výška spolufinancovania (5%): 112 561,93
Kapitálové výdavky: 105 578,92
Bežné výdavky: 6 983,01
P. č. 2.
Názov subjekt v pôsobnosti žiadateľa: Podduklianska knižnica vo Svidníku
Názov projektu: „Rekonštrukcia objektu Podduklianskej knižnice vo Svidníku“
Rozpočet projektu (EUR): 232 835,43
Kapitálové výdavky: 221 823,03
Bežné výdavky: 11 012,40
Výška spolufinancovania (5%): 11 641,77
Kapitálové výdavky: 11 091,15
Bežné výdavky: 550,62
P. č. 3.
Názov subjekt v pôsobnosti žiadateľa: Podtatranská knižnica v Poprade
Názov projektu: „Oprava objektu knižnice (Meštiackeho domu) v Spišskej Sobote“
Rozpočet projektu (EUR): 422 533,85
Kapitálové výdavky: 377 057,05
Bežné výdavky: 45 476,80
Výška spolufinancovania (5%): 21 126,69
Kapitálové výdavky: 18 852,85
Bežné výdavky: 2 273,84
P. č. 4.
Názov subjekt v pôsobnosti žiadateľa: Múzeum v Kežmarku
Názov projektu: „Obnova fasád a úpravy hradbového a parkánového múra – HRAD KEŽMAROK“
Rozpočet projektu (EUR): 959 256,26
Kapitálové výdavky: 625 673,98
Bežné výdavky: 33 582,28
Výška spolufinancovania (5%): 47 962,81
Kapitálové výdavky: 46 836,70
Bežné výdavky: 1 679,11

51

Predseda PSK Chudík dodal, že PSK mal v rámci štrukturálnych fondov schválenú Šarišskú
galériu v Prešove v hodnote 1 mil. € a Hrad v Starej Ľubovni v hodnote asi 500 tis. €. Z EIB
by sa malo riešiť Podtatranské múzeum Poprad a Vihorlatské múzeum Humenné. Ďalšie 4
projekty sú v tejto výzve, ktorá je daná na poslednú chvíľu a je trošku nevhodná tým, že sa
musí robiť nové verejné obstarávanie s ukončením celého projektu do 30. 11. 2015. V prípade
neukončenia všetky trovy znáša prijímateľ. Keby sa takto riešil Poprad, celá situácia by mohla
byť ohrozená práve týmito problémami. Z tohto dôvodu je zdôvodnenie financovania tých
troch projektov v rámci kultúry.

K bodu 19 – Návrh na dofinancovanie projektu „Rekonštrukcia
a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ (kód ITMS:
22130120170) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho
potenciálu
regiónov
z
vlastných
prostriedkov
PSK:
Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, spomenul, že PSK podal viacero projektov do
predchádzajúcej výzvy s názvom Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov a intervencie do
nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Jedným zo schválených projektov bola Šarišská galéria
v Prešove. Hlavnými aktivitami boli rekonštrukcia meštianskeho domu č. 49, rekonštrukcia
podkrovných priestorov v objektoch č. 49, 51, 53. Spolu s vnútorným vybavením
a stavebným dozorom bolo požadovaných 2 227 004,42 €. V septembri riadiaci orgán vydal
rozhodnutie, ktorým podporuje tento projekt v objeme 979 523,63 € vrátane 5 %-ného
kofinancovania PSK, pričom riadiaci orgán pre ROP určil oprávnené náklady hlavne týkajúce
sa rekonštrukcie meštianskeho domu č. 49 a vybudovania novej vertikálnej komunikácie, časti
vnútorného vybavenia objektu č. 49 a časti výkonu stavebného dozoru pomerne k objemu
stavebných prác. Ostatné náklady určil ako neoprávnené. Keďže celý projekt bol riešený ako
jeden stavebný objekt, predkladá návrh na dofinancovanie tohto projektu v objeme
1 194 737,26 € z vlastných zdrojov PSK resp. z návratných zdrojov financovania. Poslednou
časťou tohto materiálu je tabuľka, kde boli kvalifikovaným odhadom upravené jednotlivé
položky, aby sa mohla určiť predpokladaná suma na dofinancovanie z vlastných zdrojov
žiadateľa PSK.
Diskusia:
Poslanec Kahanec nechce ísť proti peniazom pre vlastný región Prešov, ale zaráža ho
uvedený fakt, že predchádzajú projekty, ktoré sa chystali na schválenie, mali 5 %-nú
spoluúčasť. Tento projekt tak isto plánoval 5 %-nú spoluúčasť v objeme zhruba 44 000 €.
Realita je taká, že po zaujatí stanoviska riadiaceho orgánu sa táto suma zmenila na takmer
1 200 000 €, čo je riadne veľká položka z vlastných zdrojov PSK. Keďže sa rátalo s 5 %-ným
financovaním, chce vedieť hlavný dôvod riadiaceho orgánu pre vyškrtnutie takej veľkej
čiastky. Predseda PSK Chudík povedal, že keby riadiaci orgán vyškrtol celý projekt, tak by
nebol žiaden problém a poslanec Kahanec by o ničom nehovoril. PSK dostane 1 mil. €, ale
poslanci nie sú spokojní a pýtajú sa, z akého dôvodu to riadiaci orgán vyškrtol a neschválil
Poprad, pričom sám predpokladal, že práve ten prejde a aspoň sčasti ho mal schváliť ako
Prešov. Ďalej sa pýta, prečo riadiaci orgán neschválil Humenné, Bardejov, Kežmarok,
Spišskú Sobotu atď. Dovolí si tvrdiť, že v rámci štrukturálnych fondov 2007 – 2013
s financovaním do konca roka 2015 PSK získal, keď nie ako prvý ale druhý kraj, najviac
finančných prostriedkov. A teraz nastáva kritika pre 1 mil. € na Šarišskú galériu v Prešove
a nezískanie celých 2 mil. € pre PSK. Stalo sa to, že jednoducho riadiaci orgán neuznal. To už
spomínal aj na Rade PSK, že riadiaci orgán hovorí jednu vec a o dva roky príde správa
finančnej kontroly, ktorá povie úplne ináč. Teraz sa pýta, čo má vlastne robiť PSK, aby získal
tie finančné prostriedky. Má sa správať podľa riadiaceho orgánu alebo finančnej správy, ktorá
52

sa v podstate sa k tomu vyjadrí až úplne na záver, možno po dvoch rokoch po ukončení
celého projektu. Keď poslanec Kahanec nechce peniaze pre Šarišskú galériu v Prešove, tak
nech nehlasuje a vec je vybavená. Momentálne sa rieši problém spôsobu jej opravy a PSK
dostal 1 mil. € zo štrukturálnych fondov, každé jedno mesto by túto sumu peňazí bralo.
Poslanec Kahanec položil inú otázku a to prečo takúto vysokú čiastku riadiaci orgán
zoškrtal. Zatiaľ nebola povedaná odpoveď. Nikto sa nebráni získaným peniazom, ale ten
pohľad keď dávajú, tak rýchlo ber bez určenia miesta použitia, je scestný. Na začiatku
povedal, že nechce ísť proti Prešovu a jeho objektom. Hádam sa ešte môže spýtať, prečo
riadiaci orgán tak veľa zoškrtal, pretože PSK v projekte rátal s 5 %-nou spoluúčasťou. Ináč
by to bolo v prípade zoškrtania nejakých drobných položiek teda prác, pri ktorých nie je
možné ísť v rámci nenávratného finančného príspevku. Predseda PSK Chudík musí
konštatovať, že poslanec Kahanec absolútne nerozumie otázke štrukturálnych fondov a preto
dáva otázky, na ktoré neexistuje odpoveď. Poslanec Damankoš dal do pozornosti tabuľku
v závere materiálu s rozpisom finančných prostriedkov. Požiadal predkladateľa materiálu
o popis jednotlivých súm a osobitne sa zaujímal o veľkú čiastku 240 000 € určenú na
svietidlá. Ing. Benes odpovedal, že suma 240 000 € na svietidlá je predpokladaná hodnota
zákazky, pretože Šarišská galéria v Prešove bola rozdelená na dve základné časti. Objekt so
súpisným číslom 49 bude podporený zo štrukturálnych fondov a v podstate je to
administratívna časť galérie plus depozitáre atď. V podkrovných priestoroch objektov so
súpisnými číslami 49, 51, 53 má vzniknúť jedna veľká výstavná sieň, ktorá bude slúžiť pre
organizovanie veľkých výstav. Práve táto sieň má byť vysvietená a to je predmetom podpory
v sume 240 000 €. Je to normálna galéria, ktorá vznikne v podkrovných priestoroch s tým, že
podkrovné priestory budovy so súpisným číslom 49 sú podporované so štrukturálnych fondov
a u budov so súpisným číslom 51, 53 vrátane vysvietenia, ďalších stavebných prác a úprav je
požiadavka na financovanie z vlastných zdrojov. Podľa slov poslanca Krajňáka je faktom,
že ide o obrovský priestor. Z Hlavnej ulice sa to vôbec nezdá. Sú to tri budovy, v podstate sa
celý priestor ťahá až na ul. Jarkovú. V projekte je navrhovaný nový výťah, schodisko,
skutočne je to stavba veľkého charakteru. Mrzí ho, že časť projektu nebola teraz prezentovaná
s fotodokumentáciou, lebo možno poslanci PSK z iných regiónov to budú brať tak, že tieto
finančné prostriedky mohli ísť do ich regiónu. Priestor galérie sa zväčší odhadom trojnásobne,
prevádzka si bude vyžadovať obrovské finančné prostriedky (elektrina, kúrenie, ľudský
potenciál). Spýtal sa na konkrétnu predstavu, čo s tým, lebo galéria čisto teoreticky potrebuje
skutočne zasanovať administratívnu časť, depozit a možno vynoviť časť, ktorá v súčasnosti
slúži. PSK ide do nejakého veľkého projektu, každý z poslancov za obvod Prešov si želá, aby
mesto Prešov malo takýto obrovský kultúrny stánok zodpovedajúci bežnému štandardu
galériám západnej Európy, ale na druhej strane generuje potom ďalšie finančné prostriedky.
Jeho otázka na predkladateľa aj predsedu PSK je, či má PSK v tomto prípade vlastnú
koncepciu, čo ďalej s týmto priestorom, prípadne aké podujatia sa v galérii budú konať. Ing.
Benes nie je zodpovedný za chod inštitúcie Šarišská galéria v Prešove, ale za ARR PSK môže
povedať, že Prešov je krajským mestom a takýto priestor zatiaľ nemá vytvorený. Záleží na
manažmente galérie, akým spôsobom si zabezpečí svoje ďalšie príjmy na fungovanie. Pretože
keď sa vytvorí takýto priestor, tak určite budú aj komerčné príjmy z rôznych výstav,
vernisáží, komerčných aktivít, ktoré galéria bude musieť samozrejme vyvinúť. Poslanec
Kahanec by privítal takýto boj pri riešení dopravy v krajskom meste Prešov. Predseda PSK
Chudík asi jednoducho nechápe tieto veci, lebo PSK chce dať finančné prostriedky pre
organizácie v meste Prešov a poslanci z Prešova už dvakrát vystúpili s hľadaním pochybností.
Je to preňho nelogické. Predsa ak niekomu idú peniaze, tak by mal byť rád s tým, že dostane
ešte aj navyše. Cesty II. a III. triedy v rámci mesta Prešov rieši PSK maximálne, ako môže.
Zostávajúce problémy v oblasti dopravy nie sú problémami mesta Prešov ani PSK, ale je to
vec ministerstva dopravy už dlhé obdobie od roku 1993. Poslanec Vook dodal, že keď nechce
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finančné prostriedky mesto Prešov, môže ich PSK dať napr. do Popradu. Predseda PSK
Chudík si myslí, že všetci poslanci PSK za okres Poprad by tieto finančné prostriedky brali,
na rozdiel od poslancov za okres Prešov. Je potrebné dokončiť tú galériu, alebo bude urobená
len polovica. Bolo by zlé, keby zostala urobená napoly, bolo by zlé, keby nebola opravená,
bude opravená a rozšírená celá galéria, aj to je zlé. Vážne to nechápe. Potom je potrebné
urobiť aj Poprad, Humenné. Sú to v podstate tri najväčšie mestá v rámci PSK a centrá Spiša,
Šariša a Zemplína. Má to svoju logiku. Aj mesto Bardejov by mohlo povedať, prečo nie je
zaradené Šarišské múzeum v Bardejove. Ak Prešov nechce opraviť galériu, PSK môže
presunúť peniaze napr. Šarišskému múzeu v Bardejove.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ (kód
ITMS: 2130120170) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
v celkovej výške 1 194 737,26 eur z vlastných zdrojov PSK resp. z návratných zdrojov
financovania.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 20 – Návrh zmluvy o dielo

č. 15/2014/ARR pre
spracovanie II. etapy Územného plánu PSK a posúdenia jeho
vplyvu na životné prostredie: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK,
uviedol, že PSK bol žiadateľom o finančný príspevok na spracovanie I. etapy Územného
plánu PSK a posúdenia jeho vplyvu na životné prostredie. Pri tejto žiadosti bol úspešný
a dostal finančné prostriedky v celkovom objeme 266 000 €. Následne ARR PSK začala
proces verejného obstarávania na celú územno-plánovaciu dokumentáciu PSK a posúdenia
jeho vplyvu na životné prostredie s tým, že prvá časť bude financovaná z nenávratného
finančného príspevku a druhá časť z vlastných zdrojov PSK. Prvá časť je financovaná
v celkovom objeme 265 200 € a je krytá finančným príspevkom EÚ plus 5 %-ným
kofinancovaním PSK. Aby bol celý územný plán vrátane posúdenia jeho vplyvu na životné
prostredie úplne funkčný a použiteľný pre potreby PSK, je potrebné tento územný plán
dopracovať formou II. etapy. V prílohe materiálu sa nachádza návrh zmluvy o dielo pre
spracovanie II. etapy.
Diskusia:
Podpredseda PSK Bieľak dal do pozornosti návrh na uznesenie, ktorým sa schvaľuje návrh
zmluvy o dielo. Návrh nie je celkom správny z formálneho hľadiska, pretože zastupiteľstvo
nezvykne schvaľovať všetky zmluvy uzatvárané v rámci Úradu PSK. Skôr by tam malo byť
uvedené, že zastupiteľstvo schvaľuje sumu na tento účel, čo je štandardný proces. Navrhol
schváliť financovanie II. etapy Územného plánu PSK vo výške 71 400 € a nie samotnú
zmluvu o dielo. Predložil návrh na uznesenie v nasledovnom znení: Zastupiteľstvo
Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e financovanie spracovania Územného plánu
Prešovského samosprávneho kraja (II. etapa) a posúdenia jeho vplyvu na životné prostredie
vo výške 71 400 eur z rozpočtu PSK.
Návrh na uznesenie:
schvaľuje
financovanie
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
spracovania Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja (II. etapa) a posúdenia
jeho vplyvu na životné prostredie vo výške 71 400 eur z rozpočtu PSK.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 21 – Rôzne:
Poslankyňa Aftanasová informovala prítomných o účasti na 27. plenárnom zasadnutí
Kongresu miestnych a regionálnych samospráv Rady Európy v Štrasburgu. SR má v Rade
Európy 5 kresiel, z toho 2 kreslá ZMOS, 1 kreslo Únia miest Slovenska a 2 kreslá regionálna
samospráva, z toho 1 kreslo Banskobystrický samosprávny kraj a 1 kreslo PSK. Je potrebné
povedať, že to bolo zasadnutie volebné, pretože sa volil prezident kongresu, za ktorého bol
zvolený Jean-Claude Frecon (senátor jedného z francúzskych kantónov). Ďalej boli volení
predsedovia dolnej a hornej komory, teda miestnych a regionálnych samospráv. SR dosiahlo
úspech, lebo za jedného z podpredsedov komory miestnych samospráv bol zvolený Slovák,
konkrétne JUDr. Jaroslav Hlinka, ktorý je členom slovenskej delegácie, v Rade Európy
pôsobí od roku 2008 a je zároveň starostom mestskej časti Košice – Juh. Nosnou témou
kongresu bolo hlavne posilnenie postavenia mládeže v Európe a rozdelenie zodpovednosti
medzi miestnu a regionálnu samosprávu. Z toho dôvodu mali možnosť zúčastniť sa kongresu
ako pozorovatelia mladí delegáti vo veku od 16 do 30 rokov z 34 rôznych krajín. Za SR bol
delegovaný doktorand Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach Mgr. Miroslav Denci. Títo
mladí delegáti vypracovali Deklaráciu mladých ľudí, v ktorej žiadali posilniť hlas mladých
ľudí v Európe. Deklarácia bola odovzdaná vedeniu kongresu. Kongres prijíma dokumenty vo
forme rezolúcií a odporúčaní. Rezolúcia nadobúda právoplatnosť schválením v kongrese
a odporúčanie až po schválení v rade ministrov. Posledné zasadnutie kongresu sa venovalo
problematike rovnakých príležitostí ľudí so zdravotným postihnutím, ale kongres prijal aj
ďalšie odporúčania a to odporúčanie k prevencii u všetkých foriem finančnej kriminality
a k prekonávaniu prekážok medziregionálnej spolupráce v Európe. Kongres má tri výbory: 1)
monitorovací výbor, 2) výbor pre riadenie, 3) výbor pre aktuálne záležitosti. Poslankyňa
Aftanasová je zaradená do výboru pre aktuálne záležitosti, ktorý sa zaoberá tematickými
otázkami ako sociálna súdržnosť, vzdelávanie, kultúra a udržateľný rozvoj. Podrobnosti
o prijatých dokumentoch je možné nájsť na webovom sídle Kongresu Rady Európy, ale veľmi
zaujímavé informácie aktualizuje aj ZMOS na svojej webovej stránke. Kongres pracuje na
princípoch pluralitnej demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Riadne zasadnutie
kongresu sa uskutoční v marci 2015. Náklady na účasť v kongrese hradí jeho členom v plnej
miere Rada Európy a nie sú to náklady PSK.
Poslankyňa Aftanasová následne predložila návrh na udelenie odmeny hlavnému
kontrolórovi PSK za rok 2014 vo výške 30 % súhrnu platov za jednotlivé štvrťroky za
neprítomného poslanca Ceľucha. Zdôvodnením odmeny je nasledovné, hlavný kontrolór
vykonával funkciu od 19. 2. 2014. Svoje úlohy si plnil kvalitne a zodpovedne. Výsledky
činnosti ÚHK PSK boli pravidelne prezentované v správach o činnosti ÚHK PSK
a v správach o vybavovaní sťažností a petícií v PSK za jednotlivé polroky. Hlavný kontrolór
predkladal na schválenie zastupiteľstvu plány kontrol ÚHK PSK, stanoviská k rozpočtu PSK
a Záverečnému účtu PSK za jednotlivé roky. Plnil úlohy schválené zastupiteľstvom
a výsledky jeho práce boli pravidelné predkladané poslancom PSK. Na základe uvedeného
zdôvodnenia navrhuje Zastupiteľstvu PSK schváliť odmenu hlavnému kontrolórovi PSK vo
výške 30 % súhrnu platov za jednotlivé štvrťroky.
Návrh na uznesenie predložený poslankyňou Aftanasovou:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
sc h vaľ uj e
hlavnému
kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi Hudákovi odmenu za rok 2014 vo výške 30 % súhrnu
platov za jednotlivé štvrťroky.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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Podpredseda PSK Bieľak otvoril tému odmeňovania poslancov Zastupiteľstva PSK, ktorá
bola prediskutovaná včera aj dnes a zástupcovia oboch poslaneckých klubov sa zhodli na
určitom návrhu, ktorý predloží po krátkom zdôvodnení. V roku 2010 uznesením
Zastupiteľstva PSK č. 82/2010 zo dňa 24. 8. 2010 bol schválený Dodatok č. 2 k Zásadám
odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov, ktorým sa znížil platný
poriadok a spôsob odmeňovania o 10 %. Bolo to odôvodnené finančnou krízou a určitým
spôsobom aj Zastupiteľstvo PSK prispelo k určitej ekonomickej stabilizácii vtedajšej situácie.
Malo to byť opatrenie trvajúce približne jeden rok. Po roku sa táto téma otvorila, ale nenašla
sa zhoda v zastupiteľstve o vrátení sumy odmien na pôvodnú výšku. Navrhuje opätovne sa
vrátiť k tejto myšlienke a upraviť odmeny poslancov PSK a členov komisií – neposlancov na
úroveň spôsobu odmeňovania z roku 2010 pred schválením dodatku č. 2. Riešilo by sa to ako
Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov. Dnes
je odmena poslanca na úrovni 411 € v hrubom pred zdanením, po tomto navýšení by to bolo
cca o 40 € viac. Poslanci PSK budú stále na úrovni predposledného miesta v odmeňovaní,
lebo pod PSK sa nachádza už len Košický samosprávny kraj a aj napriek tomuto zvýšeniu
bude stále za ostatnými samosprávnymi krajmi v súvislosti s odmeňovaním poslancov
zastupiteľstiev. Poslanec Vokál dodal, že týmto návrhom sa začal zaoberať poslanecký klub
KDH,SDKÚ-DS,MOST-HÍD v súvislosti s prehľadom odmien poslancov všetkých
samosprávnych krajov SR. Z neho jednoznačne vyplýva, že PSK je na predposlednom mieste
vo výške odmeny poslancov. Poslanecký klub súhlasí s predloženým návrhom. Podpredseda
PSK Bieľak konštatoval, že poslanecké kluby sa zhodli na predloženom návrhu. Dodatok č.
3, ktorý poslanci nemajú predložený v písomnej podobe, bude obsahovať zvýšenie odmien
poslancov PSK a členov komisií – neposlancov na pôvodnú právnu úpravu odmien platnú
v roku 2010 pred prijatím dodatku č. 2.
Návrh na uznesenie predložený podpredsedom PSK Bieľakom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e Dodatok č. 3,
ktorým sa menia Zásady odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov
s účinnosťou od 1. januára 2015.
Dodatok č. 3 tvorí prílohu tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 151/2014 zo dňa 9. 12. 2014

Dodatok č. 3
k Zásadám odmeňovania poslancov PSK
a členov komisií – neposlancov
V súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. m) a n) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov sa vydáva tento Dodatok č. 3 k Zásadám
odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov (ďalej len „zásady“):
1.) Článok 1 odsek 1 týchto zásad sa nahrádza novým textom, ktorý znie:

Čl. I
Odmeny
1. Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený na výkon funkcie, sa za výkon funkcie poslanca poskytne
mesačná odmena nasledovne:

Predseda komisie 1,5 násobok minimálnej mesačnej mzdy 1)
Podpredseda komisie 1,4 násobok minimálnej mesačnej mzdy 1)
Člen komisie 1,3 násobok minimálnej mesačnej mzdy 1).
Poslancom, ktorí sú členmi viacerých komisií, sa poskytuje mesačná odmeny podľa vyššej
funkcie. Mesačná odmena je splatná najskôr prvý deň nasledujúceho mesiaca. Výška nároku na
odmenu za výkon funkcie sa posudzuje podľa úpravy platnej k poslednému dňu príslušného
mesiaca.
2.) Článok 1 odsek 1 týchto zásad sa nahrádza novým textom, ktorý znie:
6. Členom komisie, ktorí nie sú poslancami, sa poskytne odmena za každé zasadnutie komisie
nasledovne:
Člen komisie 0,2 násobok minimálnej mesačnej mzdy 1).
Mesačná odmena je splatná najskôr prvý deň nasledujúceho mesiaca. Výška nároku na odmenu
za výkon funkcie sa posudzuje podľa úpravy platnej k poslednému dňu príslušného mesiaca.
3.) Ostatné ustanovenia zásad zostávajú bez zmien.
4.) Dodatok č. 3 bol schválený uznesením Zastupiteľstva PSK č. 151/2014 dňa 9. decembra 2014.
5.) Dodatok č. 3 k Zásadám odmeňovania poslancov PSK a členov komisií – neposlancov nadobúda
platnosť dňom schválenia Zastupiteľstvom PSK a účinnosť dňom 1. januára 2015.

V Prešove 9. decembra 2014
MUDr. Peter Chudík
predseda Prešovského samosprávneho kraja

_______________________________________________________________________________
1) Zákon NR SR č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
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K bodu 22

– Interpelácie poslancov:

nikto z prítomných poslancov

nevzniesol žiadnu interpeláciu.

K bodu 23 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 8. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na slávnostné
udeľovanie Cien PSK a predsedu PSK dňa 11. 12. 2014 o 17.00 hod. a tiež na 9. zasadnutie
Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 10. 2. 2015.
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Zapisovateľka:
.........................................................

Katarína Očkaiová

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH

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

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

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

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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