Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 9 / 2015

z 10. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 21. apríla 2015 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2014.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2014.
4. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (výstavba tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou).
5. Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“ – Mesto Vysoké Tatry a PSK.
6. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
7. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014.
8. Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016.
9. Program cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 – implementácia projektov v oblasti cestného hospodárstva.
10. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Legnava.
11. Zlúčenie Vihorlatského osvetového strediska s Vihorlatským múzeom v Humennom.
12. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2014.
13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
17. Návrh na dofinancovanie projektu „Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky“ (projekt číslo
WTSL.02.01.00-18-250/10, projekt realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007-2013, oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu) pre subjekt v pôsobnosti PSK
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou z vlastných prostriedkov PSK.
18. Informácia o zmene sídla Obchodnej akadémie v Bardejove.
19. Rôzne.
20. Interpelácie poslancov.
21. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 10.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 58 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslankyňa Havrančíková a poslanci
Bizovský, Lukša, Mihaľ.
Nikto z prítomných poslancov nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu
rokovania.
Program 10. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2014.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2014.
4. Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (výstavba tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou).
5. Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“ – Mesto Vysoké Tatry a PSK.
6. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
7. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014.
8. Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016.
9. Program cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 – implementácia projektov v oblasti cestného hospodárstva.
10. Návrh na menovanie riaditeľa DSS Legnava.
11. Zlúčenie Vihorlatského osvetového strediska s Vihorlatským múzeom v Humennom.
12. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2014.
13. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
15. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
17. Návrh na dofinancovanie projektu „Archeologické dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky“ (projekt číslo
WTSL.02.01.00-18-250/10, projekt realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007-2013, oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti turizmu) pre subjekt v pôsobnosti PSK
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou z vlastných prostriedkov PSK.
18. Informácia o zmene sídla Obchodnej akadémie v Bardejove.
19. Rôzne.
20. Interpelácie poslancov.
21. Záver.

Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
Program 10. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Ceľucha, Gašpára, Krajňáka,
Molčana, Pilipa.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Kahanca.

K

bodu

2

–

Informatívna

správa

o plnení

uznesení

Zastupiteľstva PSK: Materiál do zastupiteľstva predložil Ing. Hudák, hlavný
kontrolór PSK, v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom
znení a Organizačným poriadkom PSK. Konštatoval, že z celkového počtu prijatých uznesení
do 9. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 – 165/2015 sa uznesenie č. 27/2014 v bode B.2,
týkajúce sa podania informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK
o vyvolaných prácach naviac v rámci výzvy ROP-3.1a-2013/01 a výzvy ROP-3.1b-2013/01
realizácie projektov, plní priebežne a materiál je samostatným bodom dnešného rokovania.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
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Hlasovanie:
za: 54
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 3A – Záverečný účet PSK za rok 2014: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že návrh záverečného účtu bol spracovaný
v súlade s platnou legislatívou, bol zverejnený na webovom sídle PSK a vyvesený na úradnej
tabuli dňa 2. 4. 2015 za účelom verejného pripomienkovania. Ku dnešnému dňu neboli
vznesené pripomienky k materiálu. Záverečný účet bol v stanovenej lehote postúpený na
ÚHK PSK za účelom spracovania odborného stanoviska a účtovná závierka bola predmetom
auditu, ktorého správa tvorí prílohu č. 1. Materiál je podrobne spracovaný v textovej,
tabuľkovej a grafickej úprave. Obsahuje charakteristiku činností PSK, samotnú správu
o hospodárení za rok 2014, prílohovú časť a hodnotiacu správu programového rozpočtu.
Spracovateľom jednotlivých programov a podprogramov boli príslušné odbory Úradu PSK.
Materiál obsahuje hodnotenie pozitív a negatív hospodárenia, výkon externých kontrol
a kontrol vykonaných ÚHK PSK, schválený rozpočet, úpravy rozpočtu a upravený rozpočet,
hodnotenie bežného a kapitálového rozpočtu v členení na ich príjmy a výdavky, finančné
operácie príjmové a výdavkové, zúčtovanie so štátnym rozpočtom, nerozpočtované príjmy
a výdavky, ktoré obsahujú hodnotenie príjmov podľa § 23 tzv. mimorozpočtové príjmy
a výdavky uvedené v časti 2.4. Bod 3.4 výsledok hospodárenia je členený na výsledok
hospodárenia bežných rozpočtovaných finančných prostriedkov, ktorý je stavom
hospodárenia na hotovostnej báze po vysporiadaní výsledku hospodárenia so štátnym
rozpočtom a výsledok hospodárenia podľa ESA 2010. Obsahuje aj mimorozpočtové zdroje
v časti príjmovej a výdavkovej, zahrnutie položiek časového rozlíšenia záväzkov
a pohľadávok, ktoré sa v uvedenej metodike vykazuje na celoslovenskej úrovni. Záverečný
účet obsahuje hodnotenie aktív, pasív a vybrané ukazovatele súvahových účtov ako sú
majetok, pohľadávky, záväzky, peňažné fondy, prehľad o stave a vývoji dlhu. PSK od svojho
vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť. Rozpočet pre rok 2014 bol schválený na 27.
zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 15. 10. 2013 prijatím uznesenia č. 554/2013. V priebehu
sledovaného obdobia bolo realizovaných 16 rozpočtových úprav, z toho 6 schválených
Zastupiteľstvom PSK, 5 vykonaných v súlade s § 14 zákona o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy, kde nie je potrebné tieto zmeny prerokovať orgánmi samosprávneho
kraja a 5 rozpočtových úprav bolo vykonaných v kompetencii predsedu PSK v súlade so
Zásadami o rozpočtovom procese PSK a schválenými uzneseniami Zastupiteľstva PSK,
ktorými bol predseda PSK splnomocnený vykonať tieto úpravy rozpočtu. Rozpočet príjmov
bol prekročený cca o 3 mil. eur. Plnenie príjmov bolo dosiahnuté v objeme 171,5 mil. eur, čo
je 101,79 % k upravenému rozpočtu a 109,72 % k schválenému rozpočtu. Rozpočet výdavkov
bol čerpaný v objeme 166,8 mil. eur, čo predstavuje čerpanie 92,86 % k upravenému rozpočtu
a 104,22 % k schválenému rozpočtu. Finančné operácie príjmové a výdavkové boli čerpané
v objeme 7,3 mil. eur. Ide o rozdiel finančných operácií príjmových a finančných operácií
výdavkových. Za sledované obdobie Úrad PSK implementoval 27 projektov a zabezpečoval
rozpočet projektov pre 3 organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Za oblasť
vzdelávania to bol operačný program Vzdelávanie - Premena tradičnej školy na modernú, kde
bolo implementovaných a rozpočtovo upravovaných prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa
43 projektov. Štruktúru plnenia príjmov prezentovala v grafickej forme. Vlastné príjmy PSK
predstavujú podiel 54 % a cudzie zdroje, teda finančné prostriedky EÚ, štátneho rozpočtu
a samotného štátneho rozpočtu, tvoria 46 %. Vlastné príjmy predstavujú objem viac ako 92,8
mil. eur, v roku 2013 to bolo 88,4 mil. eur. Zvyšnú časť predstavujú finančné prostriedky
štátneho rozpočtu, EÚ a iných zdrojov plynúcich zo zahraničia ako aj darované finančné
prostriedky v objeme 78,7 mil. €. Uvedené členenie plnenia príjmov má významný vplyv na
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úverové zdroje a vyhodnocovanie primeranosti načerpávania návratných zdrojov
financovania. Limit dlhu je stanovený hornou hranicou 60 %, avšak tento pomer sa
vypočítava k celkovým bežným príjmom predchádzajúceho roka. Splácanie istiny je možné
realizovať výlučne z vlastných zdrojov, teda z podielu 54 %. Kritériá hodnotenia dlhu boli
sprísnené zavedením ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti a tým aj legislatívnou
zmenou zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy, kde pri
dosiahnutí dlhu v podiele viac ako 50 % je potrebné zo strany samosprávneho kraja prijať
konkrétne zákonom stanovené opatrenia. Štruktúra plnenia príjmov je v grafickej forme
zobrazená podľa hlavných kategórií a kategórií. Po niekoľkých rokoch je možné konštatovať,
že prognóza ministerstva financií pri určení dane z príjmov fyzických osôb bola naplnená,
dokonca bola prekročená zhruba o 200 000 eur. Plnenie rozpočtu za daň z motorových
vozidiel bolo výrazne prekročené oproti schválenému aj upravenému rozpočtu a to v objeme
1,4 mil. eur. Táto daň sa stala s účinnosťou od 1. 1. 2015 príjmom štátneho rozpočtu. Pre
VÚC bola zabezpečená čiastočná kompenzácia vyšším podielom na dani z príjmov fyzických
osôb. Tento podiel sa zvýšil z 21,9 % na 29,2 %. Nedaňové príjmy, ako príjmy z vlastníctva
majetku, rôzne administratívne poplatky, úroky a iné nedaňové príjmy, boli prekročené
o takmer 2,7 mil. eur. Granty a transfery neboli naplnené v predpokladanom upravenom
rozpočte o takmer 800 000 €, ide o neuhradené refundácie pri projektoch z riadiacich
orgánov. Grafické znázornenie výdavkovej časti za rok 2014 zobrazuje celkové čerpanie, teda
bežných aj kapitálových výdavkov spolu. Z grafu vyplýva, že 50 % celkového rozpočtu
výdavkov tvoria výdavky na mzdy a odvody, ktoré predstavujú takmer 83 mil. eur. Na tovary
a služby bolo použitých 22 %, čo je viac ako 36 mil. eur. Bežné transfery predstavujú 1 %-ný
podiel. Objem 1,4 mil. eur sa čerpal na VZN o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
samosprávneho kraja a na mikroprojekty bolo vynaložených viac ako 1 mil. eur. Na
vyrovnávanie strát vo verejnom záujme pre prepravcov boli vynaložené prostriedky v objeme
19,1 mil. eur, čo je podiel 11 % na celkových výdavkoch PSK. Neštátnym zariadeniam za
oblasť vzdelávania bolo uhradených takmer 2,6 mil. eur a pre oblasť sociálneho zabezpečenia
takmer 5,5 mil. eur. K členeniu výdavkov podľa zdroja krytia v nadväznosti na návratné
zdroje dodala, že zo štátneho rozpočtu a EÚ boli výdavky kryté podielom 43 %, čo
predstavuje objem viac ako 72,7 mil. eur a z prostriedkov PSK bolo použitých 83 mil. eur
aktuálneho roka 2014. Z rezervného fondu boli použité finančné prostriedky vo výške 9,8 mil.
eur a z úverových zdrojov 1,2 mil. eur. Majetok PSK vo finančnom vyjadrení vzrástol na
objem 247,8 mil. eur. O zložení majetku a zmene jeho stavu hovorí časť 4.1 záverečného účtu
aj tabuľky v prílohách, kde je uvedené členenie majetku za jednotlivé rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, Úrad PSK a za samosprávny kraj ako celok. Pohľadávky PSK sú
vykázané v objeme 1,2 mil. eur, z toho v lehote splatnosti 960 000 eur a po lehote splatnosti
250 000 eur. Z grafu vyplýva, že došlo k zmene stavu pohľadávok ich znížením. Je však
potrebné podotknúť, či naozaj išlo o finančné uspokojenie pohľadávokalebo iba o využitie
možnosti riešenia týchto pohľadávok formou odpísania či už v kompetencii štatutára
organizácie predsedu PSK alebo Zastupiteľstva PSK. Nastal výrazný pokles záväzkov, čo
vplýva na výsledok hospodárenia podľa ESA 2010. PSK vykazuje záväzky v objeme takmer
60 mil. eur, z toho sú rezervy 2,3 mil. eur a záväzky po lehote splatnosti takmer 30 000 eur.
Ostatné dlhodobé záväzky, ktoré sú v prevažnej miere za SÚC PSK, predstavujú finančné
plnenie za tzv. projekt PPP. Poukázala na dlh PSK za obdobie rokov 2006 – 2013, teda od
začiatku načerpávania úverových zdrojov po vývoj v roku 2014. Do celkovej sumy dlhu sa
započítavajú záväzky zo splácania istín návratných zdrojov financovania ku koncu
rozpočtového roka, čo v prípade PSK predstavuje 38 894 066 eur. Do celkovej sumy dlhu sa
však nezapočítavajú záväzky z návratných zdrojov financovania prijatých na zabezpečenie
predfinancovania spoločných programov SR a EÚ. Ku koncu augusta 2014 PSK splatil takýto
úver čerpaný z komerčnej banky a z toho dôvodu výška istiny ku koncu sledovaného obdobia
4

nie je očistená o tieto zdroje. Ručiteľské záväzky PSK nevykazuje. Na základe uvedeného je
celková suma dlhu PSK v objeme viac ako 38,8 mil. eur, čo znamená oproti
predchádzajúcemu roku zníženie v podiele 23,74 % skutočných bežných príjmov
predchádzajúceho roka. Skutočný objem dosiahnutých bežných príjmov bol vykázaný
v objeme viac ako 163,8 mil. eur. Maximálny limit pre dlh je 60 % v zmysle zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Prehľad o stave a vývoji dlhu PSK je
uvedený v časti 4.6 záverečného účtu a v tabuľkovej aj grafickej podobe od roku 2006 po
súčasné obdobie. Od roku 2013 má dlh PSK klesajúci trend, nakoľko došlo k prvej splátke
istiny v prospech EIB v objeme 234 043 eur v roku 2013 a v roku 2014 v objeme
1 296 441eur . V ďalšom období budú predstavovať splátky istiny pre EIB objem viac ako 1,7
mil. eur štandardne už do ukončenia splácania úverových zdrojov. Následne zrekapitulovala
hospodárenie PSK za rok 2014. Materiál obsahuje celkové porovnanie príjmov a výdavkov,
ktoré tvorí prebytok v objeme 4 739 583,54 eur. Je tu rozdiel finančných operácií príjmových
a výdavkových v objeme 7 324 672,58 eur. Prebytok s finančnými operáciami predstavuje
objem 12 064 256,12 eur. V súlade s § 16 ods. 6 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sa vylučujú
finančné prostriedky, ktoré boli poskytnuté z EÚ a zo štátneho rozpočtu. Tento objem
predstavuje čiastku 3 276 980,97 eur. Po vysporiadaní výsledku hospodárenia v súlade s § 16
ods. 6 je zostatok finančných prostriedkov, teda hotovostná báza, 8 787 275,15eur, ktorý bude
predmetom prevodu do rezervného fondu. Posledný stĺpec grafu znázorňuje výsledok
hospodárenia PSK od jeho vzniku po koniec sledovaného roka 2014 v zmysle ESA 2010,
ktorý bol zakomponovaný do zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Za rok
2014 bol dosiahnutý výsledok hospodárenia v objeme 9,83 mil. eur. Tu je evidentné
porovnanie výsledkov hospodárenia na hotovostnej báze aj podľa ESA 2010, kde sa sleduje
vlastne výsledok a dlh za SR. Nakoľko je PSK súčasťou verejného sektora, aj jeho údaje
vstupujú do celkového dlhu SR. Tento výsledok je podľa ESA 2010 výrazne lepší ako na
hotovostnej báze a to z toho dôvodu, že sú tam zakomponované finančné prostriedky mimo
rozpočtových zdrojov jednotlivých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho
kraja, avšak na hotovostnej báze ich nemožno započítavať, pretože s týmito finančnými
prostriedkami samosprávny kraj nebude nikdy disponovať. Počiatočný stav rezervného fondu
k 1. 1. 2015 bol v objeme 3 829 783 eur, prevod zostatku finančných prostriedkov po
finančnom vysporiadaní predstavuje objem 8 787 275 eur, takže celkové disponibilné zdroje
v rezervnom fonde boli 12 617 058 eur. V rámci schváleného rozpočtu za rok 2015 už boli
zakomponované finančné prostriedky v objeme 6 mil. eur z rezervného fondu, pri úprave č.
1/PSK/2015 boli iba rozpísané a v úprave č. 2/PSK/2015, ktorá bude predmetom dnešného
rokovania, je návrh na rozpísanie finančných prostriedkov rezervného fondu v objeme
1 793 087 eur. Celkové disponibilné zdroje po prerokovaní úpravy rozpočtu č. 2 budú v
rezervnom fonde v objeme 4 823 971eur. Návrh na uznesenie je pripravený vo forme úplného
materiálu záverečného účtu vrátane stanoviska hlavného kontrolóra PSK, správy nezávislého
audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia a peňažných tokov PSK k 31.
12. 2014. Je tu výsledok hospodárenia, ktorý pojednáva o príjmoch, výdavkoch, prebytkoch
rozpočtu, zostatku finančných prostriedkov, vylúčení finančných prostriedkov podľa § 16 ods.
6 zákona č. 583/2004 Z. z. a zostatku finančných prostriedkov po usporiadaní prebytku
hospodárenia v objeme 8 787 275,15 eur, ktoré budú predmetom prevodu do rezervného
fondu. V bode B.2 sa nachádza výrok zo stanoviska hlavného kontrolóra a v bode B.3 je
návrh na schválenie prevodu celkového objemu finančných prostriedkov z výsledku
hospodárenia do rezervného fondu.
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K

bodu

3B

–

Stanovisko hlavného kontrolóra PSK
k Záverečnému účtu PSK za rok 2014: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,

predkladá odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu PSK za rok 2014 v zmysle zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. Je spracované v deviatich
základných bodoch. Konštatoval, že pri spracovaní vychádzal z predloženého a zverejneného
návrhu záverečného účtu. Pri jeho príprave boli dodržané všetky zákonné náležitosti ako aj
zákonná lehota na zverejnenie na úradnej tabuli a webovom sídle PSK. Správa z vykonaného
auditu audítorskou spoločnosťou je súčasťou záverečného účtu. Celé rozpočtové
hospodárenie, schválený rozpočet a jeho prípadné zmeny boli v súlade s legislatívnym
rámcom SR. Na základe uvedeného, v súlade s § 16 ods. 10 písm. a) zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, odporúča Zastupiteľstvu PSK
uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu za rok 2014 výrokom: „Celoročné
hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“
Diskusia k bodom 3A, 3B:
Poslanec Molčan, predseda komisie finančnej, uviedol, že rozpočet roku 2014 bol
upravovaný 16-krát a zahŕňa aj hodnotenie 137 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK. Za pozitívne možno považovať to, že celkové príjmy sú vyššie ako celkové výdaje, čo
umožňuje ich rozdelenie a po vysporiadaní prebytku použitie takmer 9 mil. eur v kapitálovom
rozpočte. Majetok PSK vzrástol za rok 2014 o viac ako 3 mil. eur, stav pohľadávok sa znížil
o 238 000 eur, záväzky sa znížili o viac ako 10 mil. eur. Stav rezervného fondu so zostatkom
z roka 2013 aj po rozpísaní a dnešnom schválení stále ostane na čiastke takmer 5 mil. eur. To
znamená, že PSK už v predchádzajúcich rozpočtových úpravách mohol rozpísať
a zafinancovať nové investičné akcie práve na základe hospodárenia. Poukázal na vývoj dlhu,
ktorý sa medziročne znížil takmer o 1 200 000 eur. Dôležitým ekonomickým ukazovateľom je
podiel kapitálových výdavkov na celkových výdavkoch bez finančných operácií. V minulom
roku bol tento ukazovateľ pre PSK 9,15 %, teraz vzrástol na 10,5 %, čiže sa zlepšil a pri
prepočte na obyvateľa dosahuje PSK výšku 22,43 eur, teda viac ako v minulom roku.
V porovnaní s ostatnými samosprávnymi krajmi to vyzerá tak, že napr. Banskobystrický
samosprávny kraj má tento podiel len 6,8 % a Žilinský samosprávny kraj 9,4 % a aj
ukazovateľ ekonomických v prepočte kapitálových výdavkov na jedného obyvateľa je oveľa
nižší ako v PSK, čo z hľadiska finančnej disciplíny a finančného zdravia potvrdzuje, že PSK
opäť dobre hospodáril aj napriek určitým problémom, ktoré vznikli v roku 2014. Pripomenul
fakt, že pri znížení príjmov z dane z príjmov fyzických osôb sa nezmenili percentá na
prerozdelenie tejto dane pre samosprávne kraje a zostali zase na výške 21,9 %. Predtým
samosprávne kraje mali 23,5 % a strata 1,6 % znamená takmer 5 mil. eur výpadok v príjmovej
časti rozpočtu PSK, ktorý zvládol situáciu aj bez 5 mil. eur, ale nemohol navýšiť kapitálové
výdavky na modernizáciu a rozvoj kraja, čo určite nie je zanedbateľné. Zatiaľ sa nerozbehlo
tretie programovacie obdobie čerpania finančných zdrojov z eurofondov, aj keď z druhého
programovacieho obdobia PSK ešte dobieha čerpanie zdrojov z niektorých operačných
programov, čo tiež negatívne vplývalo na celkovú situáciu. Programový rozpočet hodnotí 9
programov a 55 podprogramov s jednotlivými prvkami v súlade s platnou legislatívou. Tento
rozpočet určite nepostačuje na podstatné zníženie regionálnych rozdielov, treba to vnímať
komplexne a aktivizovať aj ostatné stimuly, či už štátne, územnej samosprávy,
podnikateľského prostredia a ďalšie, aby PSK dosiahol zníženie tohto deficitu. V závere
poďakoval všetkým, ktorí sa podieľali na plnení rozpočtu v roku 2014 a na príprave
Záverečného účtu PSK za rok 2014, a to predsedovi PSK, Úradu PSK a vedúcim jednotlivých
odborov, riaditeľom všetkých organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, Zastupiteľstvu
PSK a členom jednotlivých komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK. Komisia finančná
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odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť Záverečný účet za rok 2014 bez výhrad. Predsedu
PSK Chudíka teší hlavne stav pohľadávok, čo svedčí o dobrej koncepčnej práci v tejto
agende od roku 2004. Keby nebolo pohľadávok vo vzťahu ku klientom DSS, ktorí ich nie sú
schopní zo svojho príjmu zaplatiť, tak by mal PSK v podstate takmer nulové hodnoty.
Návrh na uznesenie k bodu 3A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
A.
berie na vedomie
A. 1. Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2014.
A. 2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia
a peňažných tokov Prešovského samosprávneho kraja k 31. decembru 2014.
schvaľuje
B.
B. 1. Výsledok hospodárenia za rok 2014 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR č.
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Príjmy
171 501 114,18 €
Výdavky
166 761 530,64 €
Prebytok rozpočtu
4 739 583,54 €
Zostatok finančných operácií príjmových
7 324 672,58 €
Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
- 3 276 980,97 €
Zostatok FP po usporiadaní prebytku
8 787 275,15 €
B. 2. Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 v súlade s § 16 ods. 10 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2014 bez
výhrad.
B. 3. Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2014 v objeme 8 787 275,15 € zo základného
bežného účtu na účet rezervného fondu.

Hlasovanie:
za: 54
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie k bodu 3B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2014.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 - Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho
kraja (výstavba tréningovej športovej haly s umelou ľadovou
plochou): Predseda PSK Chudík už na predošlých zasadnutiach zastupiteľstva
v decembri aj februári informoval poslancov o účelovej dotácii vo výške 200 000 eur
pridelenej Úradom vlády SR na výstavbu športovej haly s tým, že PSK prispeje do tejto
investície sumou 300 000 eur schválenou uznesením zastupiteľstva. PSK vyhlásil obchodnú
verejnú súťaž na dofinancovanie tejto haly, do ktorej sa prihlásili dvaja záujemcovia.
Obidvaja chcú postaviť takúto halu v Prešove. Úspešným záujemcom sa stala spoločnosť
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KEN-EX, spol. s r. o., Prešov, ktorej konateľom je Mgr. Kentoš. Existuje ešte jeden návrh na
dofinancovanie zo strany PSK vo výške približne 96 000 eur s rozdelením na tri časti, a to na
nákup rolby, teda hnuteľného majetku vo výške 50 000 eur, výstavbu parkoviska
k tréningovej športovej hale vo výške 30 000 eur a dofinancovanie vybudovania tréningovej
športovej haly vo výške 16 840 eur, čiže spolu v sume 96 840 eur. Zastúpenie PSK by bolo 47
%, spoločnosť KEN-EX, spol. s r. o., Prešov by mala 53 % a prispela by na výstavbu sumou
791 160 eur s tým, že PSK by potom bezplatne riešil prenájom športovej haly pre mládež. Pri
prepočítavaní platby 110 eur za hodinu bez DPH by návratnosť PSK podľa predpokladov
mala byť za 5,5 roka, pre spoločnosť KEN-EX, spol. s r. o., Prešov pri 100 %-nom prenájme
8,7 roka, čiže 7 – 10 rokov. Podľa jeho názoru ide o dobrú vec. Táto športová hala by sa mala
stavať na ulici Ľ. Podjavorinskej pri spojenej škole v pôsobnosti PSK, v podstate na pozemku
vo vlastníctve PSK. Návrh na uznesenie obsahuje schválenie výmery jednotlivých parciel,
prílohou uznesenia je zmluva o združení, ktorá sa malými úpravami môže meniť, ale podstata
zostáva. Ide hlavne o schválenie sumy 96 840 eur aj v úprave rozpočtu č. 2/PSK/2015.
Diskusia:
Poslanec Krajňák oceňuje rozhodnutie o výstavbe športovej haly v Prešove, ale nie sú mu
jasné niektoré veci. Celá plocha má približne 8 262 m2, je predmetom uznesenia. Chcel
vedieť, kde presne bude lokalizovaná a budovaná táto hala, lebo zachytil informáciu o zbúraní
bazéna na ulici Ľ. Podjavorinskej a obavy z dopravného prehustenia celej lokality. Materiál
obsahuje informáciu o sume 60 000 eur na výstavbu parkoviska, preto sa zaujímal aj o počet
parkovacích plôch tejto investície. V materiáli mu chýba určitá vizualizácia celého projektu.
Pokiaľ ide o verejnosť, v zmluve je deklarované a presne definované, že hala bude slúžiť
škole. Chcel by presne vedieť, ako bude táto hala k dispozícii verejnosti a či bude mať priamy
vzťah ku škole. Predseda PSK Chudík odpovedal, že nepôjde o búranie bazéna. Hala by
mala stáť nad spojenou školou pri odbočke z cesty, kde by malo byť parkovisko, ktoré je
potrebné pre funkčnosť tejto športovej haly. Momentálne vnvie presný počet parkovacích
miest, ale pri vyhlásení obchodnej verejnej súťaže bolo určených minimálne 40. Športová
hala by mala byť k dispozícii pre mládež, teda základné a stredné školy a mládežnícke
hokejové kluby, minimálne 5 hodín denne doobeda od 6.00 hod. – 11.00 hod. alebo od 7.00
hod. – 12.00 hod. Bolo by dobré, aby aj mestskí poslanci prehodnotili celkovú situáciu, lebo
sú hokejové mládežnícke kluby, za ktoré v súčasnosti platí mesto Prešov, trénujú ráno aj
večer, aby potom trénovali v tejto športovej hale a mesto by platilo nie 160 eur ale 110 eur
a to len poobede, tým pádom by sa naplnila táto hala a plnila svoj účel pre mládež. To je už na
rozhodnutí mesta Prešov. O vzťahu haly ku škole zatiaľ nevie povedať, skôr to berie tak, že
celú túto vec rieši Úrad PSK. Keď sa športová hala postaví, potom sa dohodne, či časť
majetku PSK bude v správe spojenej školy, alebo bude patriť Úradu PSK. Osobne sa zatiaľ
touto vecou nezaoberal. Nový návrh na uznesenie obsahuje doplnenie 2. bodu berie na
vedomie v znení: „vrátane predpokladaných formálnych úprav vyvolaných najmä prijatím
uznesenia o dofinancovaní výstavby“, teda ide vlastne o schválenie tých 96 840 eur a tretieho
bodu, kde jeho návrh pre maximálnu transparentnosť je o určení dvoch zástupcov PSK, teda
poslancov, s podpisovým právom k účtu zriadenému na účel združenia finančných
prostriedkov, kde spoločnosť KEN-EX, spol. s r. o., Prešov zloží 700 130 eur a PSK 596 840
eur a z týchto finančných prostriedkov sa bude riešiť výstavba športovej haly, parkoviska
a nákup rolby. Keď s tým zastupiteľstvo súhlasí, možno dohodnúť dvoch poslancov
s podpisovým právom k účtu. Bol by rád, ak by to boli práve poslanci. Ak nie, tak potom
bude určená osoba z Úradu PSK. Poslanec Benko je rád, že tento objekt sa bude nachádzať
v Prešove na sídlisku Sekčov. Bude dvojpodlažný bez podpivničenia a bude stáť na ulici P.
Horova, teda nad spojenou školou a ul. Ľ. Podjavorinskej. Podľa projektu by malo byť 48
parkovacích miest so zastavanou plochou 2 605,70 m2 a úžitkovou plochou objektu celkom
2 922 m2. Lehota výstavby je 6 mesiacov so začiatkom výstavby v júni 2015 a ukončením
8

v novembri 2015. Poslanec Krajňák poďakoval predsedovi PSK za odpoveď. Bol by veľmi
rád, keby sa v máji zástupcovia PSK zúčastnili zasadnutia mestskej časti č. 6 a o tejto
investícii informovali občanov sídliska Sekčov s možnosťou vyjadriť sa a aby sa
prediskutovali určité veci ako napríklad napojenie na ulicu P. Horova, aby sa predišlo
prípadným problémom. Predseda PSK Chudík pripomenul, že ešte musí byť vyhlásená
obchodná verejná súťaž vzhľadom na zmenu zákona, lebo aj keď je väčšinovým
prispievateľom súkromná spoločnosť, musí byť verejné obstarávanie, čo môže trochu
zabrzdiť celý vývoj situácie. Poslanec Kahanec si myslí, že všetci privítajú možnosť
športovania a zvlášť na sídlisku Sekčov. V dôvodovej správe sú uvedené etapy I. a II. fázy
a schválením uznesenia Zastupiteľstvom PSK sa predpokladá schválenie obidvoch fáz ako
podpory PSK. Je tam však konštatované, že ak by II. fázu PSK nepodporil, tak spoločnosť
KEN-EX, spol. s r. o., Prešov, prehodnotí dostupnosť ľadohodín určených pre využitie žiakmi
z hľadiska ich spoplatnenia. Zaujímal sa o konkrétne podmienky, čo teda platí, keď
zastupiteľstvo podporí I. aj II. fázu. V zmluve o združení sú uvedené rôzne veci ako podiely,
kto má koľko platiť atď. Zaujal ho článok IV. s názvom Doba trvania a zánik zmluvy. Chcel
by počuť vysvetlenie k nezvyčajnej, teda nie bežnej formulácii, že táto zmluva sa uzatvára na
dobu určitú, najdlhšie do doby vysporiadania finančných a ostatných záväzkov vyplývajúcich
z existencie združenia. Spýtal sa, čo to vlastne znamená. Predseda PSK Chudík odpovedal,
že v prípade keď Zastupiteľstvo PSK schváli 96 000 eur ešte navyše, netreba potom nič riešiť.
Keď by táto suma nebola schválená, prvý združovateľ to vyrieši sám, ale bude chcieť niečo
spoplatňovať za ľadohodiny. Potom by PSK musel pristúpiť k rokovaniu. Jeho názor je
schváliť túto sumu, lebo aj prvý združovateľ prispieva sumou 91 000 eur a sumy sú
prepočítané podľa 53 % a 47 %, čiže je to veľmi objektívne. Tým pádom PSK nebude nič
prepočítavať ani platiť. Zmluvu na dobu určitú vníma tak, že v prípade kúpy podielu PSK celá
vec končí. Táto vec sa môže niekedy v budúcnosti vysporiadať, napr. PSK odkúpi podiel od
prvého združovateľa alebo on od PSK, alebo vstúpi do tohto procesu tretí subjekt, Vývoj sa
môže uberať rôznymi smermi, budú potrebné opravy, prípadne finančné prostriedky na
rekonštrukciu, bude potrebné povedať kto a koľko atď. Poslanec Kahanec zopakoval, že
v zmluve je uvedené pri nesplnení prehodnotenie dostupnosti ľadohodín určených pre
využitie žiakmi škôl z hľadiska spoplatnenia. Je teda predpoklad, že PSK splní podmienky.
To znamená, že chcel vedieť a zaujíma sa o dohodnutú dostupnosť hodín pre využitie žiakmi,
keď PSK všetko splní. K zmluve na dobu určitú do vysporiadania záväzkov dodal, že je
možný ďalší proces, teda vystúpenie, vylúčenie zo združenia, písomná dohoda medzi
účastníkmi, ale viac-menej dosť dobre nerozumie tejto zvláštnosti, lebo zmluva sa môže
uzavrieť na dobu neurčitú a beží čas s danými možnosťami. Nie je mu jasné, aké finančné
záväzky sa majú vysporiadať. Predseda PSK Chudík povedal, že je ťažké vysvetľovať,
jednoducho zmluva sa uzatvára na dobu určitú, znamená to svojím spôsobom na dobu
neurčitú do vysporiadania týchto záväzkov. Niekto tam predsa dáva peniaze, teda doba musí
trvať dovtedy, kým sa daná forma nebude meniť a nevysporiada sa, preto je to na dobu určitú,
čo môže trvať možno 30 – 50 rokov. Keď sa to bude riešiť stále spôsobom 53 % a 47 %, bude
to tak trvať, keď sa to bude riešiť iným spôsobom, potom o tom budú rozhodovať iní. Opýtal
sa poslancov, či súhlasia s tým, aby zástupcami PSK s podpisovým právom k účtu so sumou
1 388 000 eur na výstavbu športovej haly, parkoviska a nákup rolby boli dvaja poslanci, alebo
určí osobu z Úradu PSK. Nikto z prítomných poslancov sa k tejto otázke nevyjadril. Následne
navrhol doplniť návrh uznesenia v bode B v nasledovnom znení: vrátane predpokladaných
formálnych úprav vyvolaných najmä prijatím uznesenia o dofinancovaní výstavby.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov (zákon
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o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A/ s c h v a ľ u j e
poskytnutie pozemkov: parcely C KN č. 14795/3 o výmere 7634 m2, druh pozemku:
ostatná plocha, parcely C KN č. 14805 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a parcely C KN č. 14806 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavaná plocha za
účelom ich združenia pre realizáciu výstavby a prevádzkovania zimnej športovej haly
združením prostriedkov a činností Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti
KEN-EX, spol. s r.o.
B/ b e r i e n a v e d o m i e
obsah Zmluvy o združení za účelom výstavby tréningovej športovej haly s umelou
ľadovou plochou tak, ako je uvedený v prílohe uznesenia vrátane predpokladaných
formálnych úprav vyvolaných najmä prijatím uznesenia o dofinancovaní výstavby.
Hlasovanie:
za: 54
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 169/2015 zo dňa 21. 4. 2015

Zmluva o združení
za účelom výstavby tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou
uzavretá podľa § 829 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v úplnom znení
zo dňa 09.12.2014, s prihliadnutím na uznesenie vlády SR č. 568/2014 zo dňa 12.11.2014
a uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 127/2014 zo dňa 9.12.2014

(ďalej v texte len zmluva)
Preambula
Zmluvné strany podpísaním a naplnením tejto zmluvy majú záujem prispieť k vybudovaniu
tréningovej športovej haly v Prešove na ulici Ľudmily Podjavorinskej vrátane priľahlého
parkoviska a tým prispieť k zmysluplnému využívaniu voľného času žiakov základných
a stredných škôl a širokej verejnosti.
Článok I.
Zmluvné strany
1. Združovateľ :

KEN–EX, spol. s r.o.
Železničiarska č. 3802/37, 080 01 Prešov
zast.: Mgr. Jánom Kentošom – konateľ spoločnosti
IČO: 36 454 672
DIČ: 2021377754
IČ DPH: SK2021377754
zapís. v OR OS Prešov, v odd. Sro, vložka č. 11093/P
ďalej len „Združovateľ č.1“
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2. Združovateľ :

Prešovský samosprávny kraj
Nám. mieru č. 2, 080 01 Prešov
zast.: MUDr. Petrom Chudíkom, predsedom PSK
IČO: 378 70 475
ďalej len „Združovateľ č.2“
Článok II.
Predmet a účel zmluvy

Predmetom a účelom zmluvy je združenie činností a finančných prostriedkov na realizáciu
výstavby tréningovej športovej haly v Prešove na ulici Ľudmily Podjavorinskej vrátane
priľahlého parkoviska (ďalej aj ako „tréningová športová hala“ alebo „športová hala“) za
účelom jej ďalšieho využívania na podporu pohybových aktivít žiakov základných
a stredných škôl a širokej verejnosti najmä v rámci Prešovského samosprávneho kraja a
úprava vzájomných práv a povinností združovateľov. Podmienkou realizácie výstavby
a zabezpečenia stavebných činností je vykonanie verejného obstarávania na dodávateľské
subjekty v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov.
Článok III.
Vznik, názov a sídlo združenia
1. Združovateľ č. 2 ako vlastník pozemku – parcely C KN č. 14805 o výmere 165 m2,
druh pozemku: zastavaná plocha, parcely C KN č. 14806 o výmere 363 m2, druh
pozemku: zastavaná plocha, zapísaných na LV č. 12693 k. úz. Prešov a parcely C KN
č. 14795/3 o výmere 7634 m2, druh pozemku: ostatná plocha, ktorá bola vytvorená
geometrickým plánom č. 28/2015 vypracovaný Adrián Tkáč – GEOAT dňa
16.03.2015, autorizačne overené Ing. Ján Hurtuk dňa 18.03.2015, úradne overený
Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 19.03.2015, pod č. G1-426/2015
z pôvodných parciel C KN č. 14803/1, C KN č. 14804 a C KN č. 14795 zapísané na
LV č. 12693 k. úz. Prešov, pristúpi k podpisu zmluvy o združení na základe uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 127/2014 zo dňa 9.12.2014 a na základe uznesenia vlády SR
č. 568/2014.
2. Združenie vzniká dňom, keď túto zmluvu o združení podpíše posledná zmluvná strana.
Pri spoločnej činnosti účastníci zmluvy budú používať názov: „Tréningová športová
hala – Prešov, Ľ. Podjavorinskej“.
3. Sídlom združenia je sídlo Združovateľa č. 1: Železničiarska č. 3802/37, 080 01 Prešov.
4. Touto zmluvou o združení nevznikne samostatná právnická osoba.
5. Výstavba tréningovej zimnej športovej haly bude prebiehať v termíne:
• Začiatok výstavby: 01. 05. 2015 resp. ihneď po vydaní príslušného stavebného
povolenia, ktoré nadobudne právoplatnosť.
• Koniec výstavby: v lehote do 30. 11. 2015.
Článok IV.
Doba trvania a zánik zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú – najdlhšie do doby vysporiadania finančných
a ostatných záväzkov vyplývajúcich z existencie združenia.
2. K zániku združenia môže dôjsť na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán,
vystúpením účastníka zo združenia alebo vylúčením účastníka zo združenia.
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Článok V.
Činnosti a majetkové hodnoty vnesené do združenia
1. Pre potreby spoločnej činnosti účastníci zmluvy poskytnú tieto majetkové hodnoty:
I. fáza:
a)
Združovateľ č. 1 poskytne za účelom plnenia tejto zmluvy finančné prostriedky
vo výške 700.000,- € bez DPH (slovom: sedemstotisíc eur) a zabezpečí a zrealizuje
všetky stavebné činnosti a činnosti súvisiace s výstavbou tréningovej športovej haly
vrátane potrebnej stavebnej dokumentácie.
b)
Združovateľ č. 2 poskytne za účelom plnenia tejto zmluvy finančné prostriedky
vo výške 500.000,- € bez DPH (slovom: päťstotisíc eur) ako i pozemky – parcely, na
ktorých bude vybudovaná tréningová športová hala.
Združovateľ č. 1 berie na vedomie, že suma 200.000,- €, ktorá je započítaná
v celkovej sume Združovateľa č. 2 (t. j. v sume 500.000,- €) bola Združovateľovi č. 2
poskytnutá ako dotácia na základe uznesenia vlády SR č. 568/2014. Použitie dotácie
podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym rozpočtom, ktorého spôsob určuje
ministerstvo financií. Platiteľovi dane z pridanej hodnoty, ak si môže uplatniť
odpočítanie dane z pridanej hodnoty, nemôže byť pri zúčtovaní dotácie poskytnutej zo
štátneho rozpočtu uznaný výdavok na úhradu dane z pridanej hodnoty.
II. fáza:
a)
Združovateľ č. 1 poskytne za účelom plnenia tejto zmluvy finančné prostriedky
vo výške 91.160,- € bez DPH (slovom: deväťdesiatjedentisícstošesťdesiat eur).
b)
Združovateľ č. 2 poskytne za účelom plnenia tejto zmluvy finančné prostriedky
vo výške 96.840,- € bez DPH (slovom: deväťdesiatšesťtisícosemstoštyridsať eur).
Združovateľ č. 1 berie na vedomie, že Združovateľ č. 2 poskytne finančné prostriedky
v II. fáze financovania len za predpokladu, že ich združenie bude odsúhlasené
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. V prípade ich neschválenia sa
Združovateľ č. 1 zaväzuje dofinancovať výstavbu športovej haly výlučne zo svojich
finančných prostriedkov.
2. Združovatelia splatia svoj podiel podľa bodu 1. tohto článku - I. fáza - poukázaním
finančných prostriedkov najneskôr do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy na účet,
ktorý za uvedeným účelom založí Združovateľ č. 1 a tieto finančné prostriedky budú
vinkulované výlučne na výstavbu tréningovej športovej haly. Nesplnenie tejto
povinnosti považujú združovatelia za vážny dôvod, ktorý je spôsobilý byť dôvodom
na vystúpenie zo združenia.
3. Združovateľ č. 1 zložil na účet Združovateľa č. 2, v rámci obchodnej verejnej súťaže
vyhlásenej Združovateľom č. 2 na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy
o združení za účelom výstavby tréningovej športovej haly s umelou plochou, finančnú
zábezpeku vo výške 200.000,- € (slovom: dvestotisíc eur), ktorá sa započítava do
sumy 700.000,- € zadefinovanej v bode 1. tohto článku. Finančnú zábezpeku prevedie
v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku na účet zriadený za účelom výstavby
športovej haly.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že podpisové právo k účtu zriadenému podľa bodu 2. tohto
článku bude mať aj zástupca určený Združovateľom č. 2. Všetky finančné transakcie
na tomto účte budú podmienené súhlasom oboch účastníkov združenia.
5. Združovateľ č. 2 sa zaväzuje poskytnúť združeniu ako vec jednotlivo určenú
novovytvorenú parcelu C KN č. 14795/3 o výmere 7634m2, parcelu C KN č. 14805
o výmere 165m2 a parcelu C KN č. 14806 o výmere 363m2 za účelom výstavby a
prevádzkovania tréningovej športovej haly. Pozemky ostávajú vo výlučnom
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vlastníctve Združovateľa č. 2 a počas doby trvania združenia sú v bezplatnom
užívaní účastníkov združenia.
6. Združovateľ č. 1 sa zaväzuje zabezpečiť a vykonať všetky stavebné činnosti a činnosti
súvisiace s výstavbou tréningovej športovej haly vrátane potrebnej stavebnej
dokumentácie v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a tak, aby výstavba bola
ukončená do 30.11.2015. Termín ukončenia výstavby je možné predĺžiť o dobu
trvania obchodnej verejnej súťaže od jej vyhlásenia až po doručenie vyhodnotenia.
Nesplnenie tejto povinnosti považujú združovatelia za vážny dôvod, ktorý je
spôsobilý byť dôvodom na vystúpenie zo združenia za predpokladu, že
k nesplneniu povinnosti dôjde výlučne zo subjektívnych dôvodov na strane
Združovateľa č. 1. O zaobstarávaní stavebných činností budú rozhodovať obaja
účastníci združenia jednomyseľne.
7. Správu poskytnutých finančných prostriedkov bude vykonávať Združovateľ č. 1.
Združovateľ č. 1 je povinný oddeliť tieto prostriedky od ostatného svojho majetku a
viesť ich na samostatnom účte v súlade s podmienkami uvedenými v bode 2. tohto
článku.
8. Združovatelia splatia svoj podiel podľa bodu 1. tohto článku – II. fáza poukázaním
finančných prostriedkov najneskôr do 30.10.2015.
Článok VI.
Výška podielov zmluvných strán, vznik podielového spoluvlastníctva
1. Účastníci združenia sa dohodli, že s prihliadnutím na vnesené majetkové hodnoty
výška podielov majetku na majetku získanom spoločnou činnosťou – tréningovej
športovej hale a parkovisku bude nasledovná:
•
výška podielu Združovateľa č. 1 – 57 %
•
výška podielu Združovateľa č. 2 – 43 %.
2. Nehnuteľný majetok získaný spoločnou činnosťou podľa tejto zmluvy sa stáva
spoluvlastníctvom všetkých účastníkov združenia podľa výšky podielov uvedených v
bode 1. tohto článku (§ 834 Občianskeho zákonníka).
3. Výška podielov podľa bodu 1. tohto článku sa dojednáva rovnako pre prípad, ak sa
spoločné činnosti budú financovať dvojfázovo obidvoma združovateľmi tak, ako je to
popísané v bode 1. článku V. tejto zmluvy.
4. V prípade, ak Združovateľ č. 2 nebude financovať spoločné činnosti v II. fáze
a Združovateľ č. 1 upraví výšku svojho finančného vkladu na sumu 888.000,- €
(slovom: osemstoosemdesiatosemtisíc eur), účastníci združenia sa dohodli, že podiely
na majetku získanom spoločnou činnosťou budú nasledovné:
•
výška podielu Združovateľa č. 1 – 64 %
•
výška podielu Združovateľa č. 2 – 36 %.
5. Združovatelia sa stanú spoluvlastníkmi nehnuteľností nadobudnutých spoločnou
činnosťou – športovej haly vrátane parkoviska - po povolení vkladu Okresným
úradom Prešov, odbor katastra, na základe podaného návrhu na vklad vlastníckeho
práva do katastra nehnuteľností. Združovateľ č. 1 sa zaväzuje pod hrozbou zmluvnej
pokuty vo výške 2.000,- €, podať návrh na vklad do katastra nehnuteľností do 30 dní
odo dňa uzavretia zmluvy podielových spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci
najneskôr však do 30.4.2016 a rovnopis návrhu na vklad potvrdený odborom katastra
predložiť na odbor financií a organizačný odbor – oddelenie správy majetku Úradu
PSK do 3 dní od jeho podania. Na Združovateľa č. 1 sa vzťahuje, za podmienok vyššie
uvedených, aj povinnosť pripraviť, v prípade potreby zo strany katastra, kvalifikovanú
zmluvu, ktorá bude podkladom pre podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do
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katastra nehnuteľností s tým, že Združovateľ č. 2 má povinnosť poskytnúť
Združovateľovi č. 1 potrebnú súčinnosť pri uzatvorení zmluvy podielových
spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci.
6. Na čas po zániku združenia z dôvodu dosiahnutia dojednaného účelu bude v prospech
Združovateľa č. 1 na základe zmluvy o zriadení vecného bremena zriadené bezplatné
právo vstupu a právo prechodu cez parcelu C KN č. 14795/3, parcelu C KN č. 14805
a parcelu C KN č. 14806, na ktorých bude vybudovaná tréningová športová hala
a parkovisko. Združovateľ č. 2 sa zaväzuje predložiť Združovateľovi č. 1 návrh
zmluvy o zriadení vecného bremena k dotknutému pozemku do 60 dní odo dňa zániku
združenia z dôvodu dosiahnutia dojednaného účelu. Následne po podpise uvedenej
zmluvy o zriadení vecného bremena sa Združovateľ č. 2 zaväzuje podať návrh na
vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností a kópiu návrhu na vklad potvrdený
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, predložiť Združovateľovi č. 1
najneskôr do 3 dní od jeho podania. Za Združovateľa č. 2 pri zriaďovaní vecného
bremena koná vecne príslušný útvar – organizačný odbor (§ 1 ods. 3 Zásad
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK).
Článok VII.
Predpokladané náklady výstavby
1. Účastníci tejto zmluvy berú na vedomie, že predpokladané náklady na výstavbu
„Tréningovej športovej haly – Prešov, Ľ. Podjavorinskej“ budú predstavovať sumu vo
výške 1.388.000,- € bez DPH.
2. Suma uvedená v odseku 1 tohto článku pozostáva z týchto položiek:
• náklady za vyhotovenie projektovej dokumentácie (projekt pre územné a stavebné
povolenie, realizačný projekt) v sume 40.000,- €
• náklady na výstavbu tréningovej zimnej športovej haly (výstavba haly – pozinkovaná
oceľová konštrukcia, minerálne stenové panely) v sume 330.000,- €
• náklady za vykonanie pilotáže v sume 30.000,- €
• náklady za vyhotovenie betónových základov a betónovej ľadovej plochy v sume
100.000,- €
• náklady za vyhotovenie šatní a technologických objektov v sume 208.000,- €
• náklady na vybudovanie parkoviska a komunikačnej plochy (asfaltovej) v sume
60.000,- €
• náklady na zakúpenie a osadenie nepriameho chladenia s využitím odpadového tepla
v sume 350.000,- €
• náklady na zakúpenie stroja na úpravu ľadu – elektrická Olypia Ice Bear v sume
100.000,- €
• náklady na zakúpenie, dodávku a montáž mantinelov v sume 40.000,- €
• náklady na elektroinštaláciu, osvetlenie a požiarnu signalizáciu v sume 70.000,- €
• náklady na zakúpenie, dodávku a montáž klimatizácie, odvetrania a vysušovania
v sume 60.000,- €.
Článok VIII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Každý z účastníkov združenia má právo byť pravdivo a v dostatočnom predstihu
informovaný zo strany ostatných združovateľov o všetkých skutočnostiach a
jednaniach súvisiacich so spoločnou činnosťou. Každý z účastníkov združenia je
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oprávnený požadovať od druhého účastníka vysvetlenie ktorejkoľvek záležitosti
týkajúcej sa spoločnej činnosti a nahliadať do spoločných dokladov.
2. Každý zo združovateľov sa zaväzuje počas doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy
nepreviesť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez súhlasu druhého
účastníka združenia na tretí subjekt. To neplatí, ak k zmene právnej formy dôjde v
dôsledku zmeny právnych predpisov.
3. Obstarávateľom stavby bude Združovateľ č. 1, ktorý bude viesť o poskytnutých
platbách pre dodávateľov stavby samostatnú účtovnú evidenciu. Tým nie je dotknutá
povinnosť zadefinovaná v poslednej vete bodu 6. článku V. tejto zmluvy.
4. Účastníci zmluvy sa dohodli, že nehnuteľnosť po jej výstavbe bude využívaná aj na
účely podpory pohybových aktivít žiakov základných a stredných škôl a širokej
verejnosti najmä v rámci Prešovského samosprávneho kraja.
5. Združovateľ č. 1 prehlasuje, že Združovateľ č. 2 a školy v jeho zriaďovateľskej
pôsobnosti majú právo užívať tréningovú športovú halu v rozsahu 5 hodín/denne
počas pracovných dní vždy od 07.00 hod. do 14.00 hod. počas toho-ktorého školského
roka (10 kalendárnych mesiacov).
6. Každý zo združovateľov je povinný na požiadanie obstarávateľa stavby poskytnúť
potrebnú súčinnosť pri zabezpečovaní úkonov súvisiacich s dohodnutým účelom
zmluvy, poskytnúť podľa svojich možností odbornú pomoc.
7. Zmluvné strany sú povinné užívať nehnuteľnosti, ktoré vznikli na základe tejto
zmluvy v súlade s dohodnutým účelom a oprávnené ich užívať bez vzájomných
finančných nárokov za užívanie spoluvlastníckeho podielu ostatných primerane výške
svojho spoluvlastníckeho podielu.
8. Do 60 dní po ukončení výstavby tréningovej športovej haly predloží Združovateľ č.
1, pod hrozbou zmluvnej pokuty 2.000,- €, na odbor financií Združovateľa č. 2
vyúčtovanie použitých finančných prostriedkov. Za ukončenie výstavby sa považuje
moment právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
9. Účastníci sú povinní plniť povinnosti vo vzťahu k tretím osobám, ktoré im vyplynú pri
realizácii dosiahnutia účelu riadne a včas.
10. Združovateľ č. 1 sa zaväzuje počas celej doby platnosti tejto zmluvy, v celom rozsahu
uhrádzať na vlastnú ťarchu všetky náklady spojené s prevádzkou tréningovej
športovej haly, t. j. všetky náklady za spotrebu príslušných médií, náklady zo
vzniknutých pracovnoprávnych vzťahov, náklady na prípadné opravy a pod.
11. Združovateľ č. 2 prehlasuje, že Združovateľ č. 1 má právo prenajímať tréningovú
športovú halu, mimo času zadefinovaného v bode 5. tohto článku, tretím osobám
v zmysle svojej podnikateľskej činnosti. Združovateľ č. 2 prehlasuje, že tento príjem
z prenájmu, bude výlučne príjmom Združovateľa č. 1, ktorý tento príjem okrem iného
bude využívať na plnenie si svojich povinností v zmysle bodu 10. tohto článku.
12. Účastníci tohto združenia berú na vedomie a svojimi podpismi potvrdzujú, že majú
záujem na tom, aby sa ďalším účastníkom združenia stal formou pristúpenia k tejto
zmluve aj zástupca miestnej samosprávy, a to v prípade pokiaľ o takúto formu
spolupráce prejaví záujem.
13. Po ukončení platnosti tejto zmluvy, Združovateľ č. 1 a Združovateľ č. 2 majú
povinnosť uzatvoriť zmluvu podielových spoluvlastníkov o užívaní spoločnej veci s
tým, že do tejto zmluvy budú pojaté i ods. 5 a ods. 11 tohto článku zmluvy.

15

Článok IX.
Zánik združenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade združenia finančných prostriedkov podľa
tejto zmluvy a následného nezrealizovania výstavby tréningovej športovej haly budú
finančné prostriedky medzi stranami vysporiadané na základe písomnej dohody
zmluvných strán do 14 dní odo dňa zániku združenia.
2. Po zániku združenia podľa tejto zmluvy si zmluvné strany dohodli vysporiadanie v
zmysle článku VI. tejto zmluvy.
3. V prípade, ak nebudú splnené podmienky uvedené v bode 6. článku V. tejto zmluvy
tohto článku, má Združovateľ č. 2 právo vystúpiť zo združenia a to doručením
písomného oznámenia o vystúpení zo združenia Združovateľovi č. 1, pričom
Združovateľ č. 1 je povinný vrátiť Združovateľovi č. 2 poskytnuté finančné
prostriedky do 14 dní odo dňa vystúpenia Združovateľa č. 2 zo združenia.
Článok X
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva môže byť menená a doplňovaná iba písomnou formou na základe dohody
účastníkov združenia.
2. Záväzky z tejto zmluvy prechádzajú v celom rozsahu na právnych nástupcov
účastníkov tejto zmluvy.
3. Účastníci združenia sa zaväzujú, že neprevedú vlastníctvo k spoločnému majetku
združenia na tretie osoby za trvania tohto združenia.
4. Kontrolné dni pri realizácii stavby budú uskutočňované za účasti všetkých účastníkov
združenia, pokiaľ sa účastník písomne tohto práva nevzdá.
5. Na ostatné v tejto zmluve neupravené právne vzťahy sa použijú príslušné ustanovenia
Občianskeho zákonníka a príslušných predpisov.
6. Účastníci vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním prečítali, že bola uzatvorená
po vzájomnom prerokovaní podľa ich slobodnej vôle, určito vážne a zrozumiteľne,
avšak nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi
podpismi.
7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania. Predpokladom nadobudnutia
účinnosti zmluvy je schválenie poskytnutia pozemkov za účelom ich združenia
Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja. Zmluva nadobudne účinnosť
dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Združovateľa č. 2, nie
však skôr, ako bude schválené poskytnutie pozemkov podľa predchádzajúcej vety.
8. Zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z toho dva rovnopisy sú určené pre
Združovateľa č. 1 a tri pre Združovateľa č. 2.
V Prešove ….......................2015

Združovateľ č. 1 :
KEN–EX, spol. s r.o.,
zast.: Mgr. Ján Kentoš,
konateľ

Združovateľ č. 2 :
Prešovský samosprávny kraj,
zast.: MUDr. Peter Chudík,
predseda PSK
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PREDPOKLADANÝ ROZSAH ÚPRAVY
ZMLUVY O ZDRUŽENÍ
1. Doplní sa číslo účtu, ktorý bude účelovo zriadený na združenie finančných
prostriedkov poskytnutých združeniu.
2. V závislosti od toho, či bude schválené dofinancovanie výstavby športovej haly, sa
upraví:
a) Článok V. - Činnosti a majetkové hodnoty vnesené do združenia
b) Článok VI. – Výška podielov zmluvných strán, vznik podielového
spoluvlastníctva
c) Článok VIII. – Práva a povinnosti zmluvných strán – bod 5. (užívanie športovej
haly bezplatne alebo odplatne).
3. V Článku VIII. – Práva a povinnosti zmluvných strán – sa z dôvodu pružnosti
a neohrozenia plnenia povinností na strane PSK (včasné zaradenie do majetku
samosprávneho kraja) v bode 8. skráti lehota na predloženie vyúčtovania použitých
finančných prostriedkov zo 60 dní na 30 dní a zdôrazní sa povinnosť Združovateľa
č. 1 predložiť kolaudačné rozhodnutie bez zbytočného odkladu, najneskôr do
troch dní odo dňa jeho vydania.
4. V článku X. – Záverečné ustanovenia – sa v bode 4. z dôvodu jednoznačnosti spresní
organizačný útvar Úradu PSK, ktorý bude garantom tejto povinnosti.
5. Text zmluvy sa doplní o čísla uznesení Zastupiteľstva PSK, ktoré budú prijaté na
10. zasadnutí dňa 21. 4. 2015.

K bodu 5 - Návrh na združenú investíciu „Vybudovanie
tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“ – Mesto
Vysoké Tatry a PSK: Predseda PSK Chudík predkladá návrh, aby PSK prispelo
mestu Vysoké Tatry sumou 70 000 eur na výstavbu tréningovej futbalovej plochy s umelým
povrchom s tým, že samotné mesto prispeje sumou 150 000 eur. PSK dáva približne menej
než 1/3 finančných prostriedkov. Celá investícia je v sume 220 000 eur. Takto PSK
postupoval aj pri združenej investícii v mestách Lipany a Sabinov. Boli predložené otázky, či
PSK má nejaký systém na takéto riešenie a schvaľovanie. Podľa jeho názoru, ak mesto
(nepredpokladá, že to bude obec) bude mať takýto záujem a dá do investície 2/3 peňazí, tak
PSK by mohol dať 1/3 v maximálnej sume tých 100 000 eur. Je na rozhodnutí mesta chcieť
riešiť takúto záležitosť s tým, že má určité možnosti ako v prípade mesta Lipany a Sabinov.
Diskusia:
Poslanec Janiga požiadal zastupiteľstvo o podporu predloženého materiálu. Mesto Vysoké
Tatry sa už viac ako 15 rokov snaží vybudovať tento areál. Doteraz preinvestovalo už viac
ako 520 000 eur a vzhľadom na to, že sa nachádza v takej nadmorskej výške, nejde to bez
umelého trávnika. Na druhej strane práve tou nadmorskou výškou sa zlepší kvalita tréningu
športovcov nielen mesta Vysoké Tatry, ale aj obcí na úpätí Vysokých Tatier, kde vlastne tie
športoviská nie sú. Poslanec Molčan považuje združenie finančných prostriedkov z viacerých
rozpočtov za veľmi pozitívnu vec a to nielen na športoviská, lebo vlastne to spája PSK
s mestami a obcami. Aj pri záverečnom účte spomínal, aby PSK znížil regionálne rozdiely. To
znamená, že jednou z možností je spájať financovanie z viacerých zdrojov, aj z privátnych,
ako to bolo v predchádzajúcom prípade. Je potrebné podporiť projekty minimálne s okresným
záberom, teda nie pre úzky okruh ľudí, ale aby v rámci určitého regiónu bola pokrytá určitá
vec alebo služba. V budúcnosti by mal PSK takto postupovať nielen vo vzťahu k
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športoviskám. Podpredseda PSK Bieľak podporuje tento zámer v regióne Tatier. Keď sa
v budúcnosti nájdu zdroje na podporu iných podobných projektov na území PSK, treba len
uvítať združenú investíciu na podporu športu. Verí, že nejde o ojedinelú aktivitu a v
budúcnosti sa podporia aj ďalšie projekty.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a § 18 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s c h v a ľ u j e
združenú investíciu medzi mestom Vysoké Tatry a Prešovským samosprávnym krajom
s názvom „Vybudovanie tréningovej futbalovej plochy s umelým povrchom“
s finančným príspevkom 70 000,00 eur za združovateľa Prešovský samosprávny kraj.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 6 - Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2015:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, upozornila prítomných poslancov, že pred zasadnutím dostali nový
materiál úpravy rozpočtu č. 2/PSK/2015. Obsahuje doplnenie investičnej akcie pre SOŠ
Kežmarok na ul. Garbiarskej a to dofinancovanie rekonštrukcie telocvične v objeme 130 051
eur. Materiál neprerokovala komisia finančná, lebo dňa 9. 4. 2015 uplynula lehota na
vznesenie pripomienok v rámci verejného obstarávania a nebol už priestor na dodatočné
doplnenie materiálu pred rokovaním komisie finančnej. V tejto úprave rozpočtu sa nachádzajú
presuny finančných prostriedkov z bežných výdavkov v prospech kapitálových výdavkov a to
za oblasť SÚC PSK a Ľubovnianskeho múzea – hradu v Starej Ľubovni. Tieto presuny sa
realizujú na základe žiadostí organizácií. Ďalej je to použitie prostriedkov z rezervného fondu
v objeme 1 793 087 eur. Jednotlivé oblasti financovania sú uvedené jednak v návrhu na
uznesenie ako aj v samotnej textovej časti.
Diskusia:
Poslanec Molčan uviedol, že komisia finančná sa zaoberala týmto návrhom, bez spomínanej
poslednej akcie pre kapitolu vzdelávania a navýšenie kapitálov o viac ako 130 000 eur.
Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predložený materiál, ktorým sa
predovšetkým znižujú bežné výdavky a navyšujú sa kapitálové výdavky takmer na hodnotu 2
mil. eur, čo je pozitívne. Požiadal aj jednotlivé komisie pri Zastupiteľstve PSK, aby rokovali
o nových investičných akciách a zaujali k nim stanovisko z hľadiska perspektívy
financovania. Zatiaľ má PSK zdroje kvôli veľmi dobrému hospodáreniu, netvrdí však, že je
ich zase tak veľa a sú nevyčerpateľné. Aby boli zmysluplné, je potrebné, aby sa nimi
zaoberali aj komisie. Na rokovanie komisie finančnej by mali byť predložené už odobrené
akcie z príslušných komisií. Poslanec Baran sa ospravedlňuje hlavne členom komisie
finančnej, ale len včera sa dozvedel o čiastke na vykrytie plnej sumy rekonštrukcie kotolne
a ústredného kúrenia v CSS Domov pod Tatrami Batizovce v Útulku Svit, kde sa rieši
havarijný stav kotolne. Pôvodná suma je uvedená v bode A.4 10 Sociálne zabezpečenie ako
posledná akcia v objeme 20 029 eur. Po odbornej prehliadke bola čiastka vyčíslená v objeme
23 040 eur, teda o 3 011 eur navyše. To znamená, že okrem samotnej výmeny kotla sú ešte
potrebné stavebné vysprávky a napojenie na jestvujúce rozvody. Teda suma 20 029 eur by sa
menila na 23 040 eur, 10 Sociálne zabezpečenie na sumu 517 778 eur, kapitálové výdavky by
sa upravili o 1 948 598 eur na sumu 22 926 923 eur. Zvýšená suma je potrebná, žiadosť
organizácie na túto sumu bola doručená PSK už dňa 12. 3. 2015. Ide o finančné prostriedky
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z rezervného fondu. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o podporu tohto návrhu. Poslanec Krajňák
poukázal na položku 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo na str. 3, kde sa nachádza
odkúpenie nehnuteľnosti a pozemku pri objekte KUMŠT v Prešove v sume 234 400 eur.
Nechce, aby si niekto dobre mienenú poznámku vykladal zle. Je rád, že do kultúry išli
v minulom roku veľmi pekné peniaze v sume 1 026 000 eur, čo bolo uvedené aj v záverečnom
účte. Sú to kapitály, či už autá, zhodnocovanie majetku, nákup zbierkových fondov, to je
absolútne v poriadku. Jedna z položiek minulého roka je aj investícia vyčlenenia prostriedkov
pre Krajské múzeum Prešov na rekonštrukciu objektu KUMŠT vo výške 268 000 eur s tým,
že aj v tomto rozpočtovom opatrení vlastne túto položku PSK nanovo dáva a aktivuje, aby
mohla byť použitá. Dnešný materiál smeruje trochu ďalej a hovorí o tom, že okrem budovy
KUMŠT chce PSK získať aj ďalšiu budovu, ktorá by v budúcnosti mala slúžiť ako pobočka
Múzea moderného umenia A. Warhola, čiže Úrad PSK odkupuje nehnuteľnosť a pozemok pri
objekte KUMŠT. Tých kultúrnych zariadení je už v Prešove viac a aj myšlienka presunu
obrazov A. Warhola z Medzilaboriec do Prešova nie je nová. Bola aj predmetom Svetového
kongresu Rusínov už možno pred 15 rokmi. Určite nemá výhrady k tomu, aby časť zbierky
obrazov A. Warhola bola v Prešove. Zatraktívni to kultúrne prostredie mesta aj samotné
mesto a bude to taká predpríprava na múzeum v Medzilaborciach. To je v poriadku. Ale ak
PSK ide opäť do získania ďalšej budovy a objektu, pripadá mu to ako určitý luxus. Následne
to zdôvodnil. Slovenské národné múzeum, Múzeum rusínskej kultúry v Prešove dostalo od
štátu obrovský objekt kasární na ul. Masarykovej v Prešove. Je to naozaj viditeľné atraktívne
miesto pre návštevníkov mesta. Múzeum potrebuje dotáciu na rekonštrukciu, ktorú nedostalo
a súvisí to priamo aj s pôvodom A. Warhola. Bolo by dobré uvažovať napríklad o tom, aby
obrazy A. Warhola boli uložené práve tam. PSK vložil a dáva ďalšie finančné prostriedky na
opravu Šarišskej galérie v Prešove, ktorá sa začala realizovať a bude naozaj krásnym
objektom v centre mesta Prešov. Tieto obrazy by mohli byť umiestnené práve tam, zvýšili by
atraktivitu samotnej galérie pre návštevníkov v centre mesta. To nespomína ešte Caraffovu
väznicu patriacu mestu Prešov, ktorá je naozaj krásnym objektom v centre mesta so svojou
históriou a myšlienkou a tiež nie je využitá tak, skôr je na úkor rozpočtu PKO v Prešove.
Vymenoval tri objekty, kde by mohli byť obrazy A. Warhola. Odkúpením nehnuteľnosti získa
PSK ďalšiu budovu. Niekto povie, že je Prešovčan a mal by bojovať za Prešov. Vedel by si
predstaviť využitie týchto prostriedkov ne rekonštrukciu samotnej budovy Krajského múzea
v Prešove. Dáva na zváženie rozhodnutie, či sa radšej neuberať touto cestou. Nehovorí, že to
nie je dobrá myšlienka, ale napríklad v minulosti sa spájalo osvetové stredisko s DJZ a teraz
sa vytvorí nová expozícia KUMŠT plus zamýšľaná budova ako expozícia A. Warhola. Opäť
vznikne tlak na mzdy, prevádzku atď. Čiže čosi tu nesedí a možno aj v súvislosti s ďalším
postupom kultúry v meste. Bolo by potrebné rokovať a túto vec vyriešiť koncepčne v rámci
sídla kraja. Poslanec Kahanec pripomenul, že mnohé investície PSK boli robené s tým, že
majú niečo priniesť. Určite nebude mať žiadny problém podporiť aj tento objekt ku
KUMŠTU, ak je perspektíva, že prinesie rozvoj cestovného ruchu, pritiahne návštevníkov
a v konečnom dôsledku prinesie rozvoj metropoly kraja, čiže mesta Prešov. Tiež boli viaceré
investície v rôznych objektoch, či už v Knižnici P. O. Hviezdoslava, Bosákovej banke,
Vodárenskej veži, do ktorých PSK investoval dosť veľké vlastné zdroje ako napríklad do
obnovy resp. rekonštrukcie Šarišskej galérie v Prešove. Nemá nič proti podpore týchto
objektov, len sú aj urgentné problémy, ktoré má krajské mesto Prešov a chcel by trošku lepšie
využívať prostriedky aj v prospech vecí, ktoré viac trápia občanov. Či to už chce niekto počuť
alebo nie, urgentným problémom mesta Prešov je doprava. Ak táto budova prinesie záujem
návštevníkov a prispeje k rozvoju Prešova, nemá problém ani tento objekt podporiť. Ale bol
by rád, keby sa riešili aj tie urgentné problémy. Aj mesto Prešov zainvestovalo do Caraffovej
väznice, tiež mal vtedy isté výhrady, že mesto investuje do vecí, ktoré sa len prevádzkujú,
nezlepšia situáciu, predstavujú len ďalšie výdavky a ľudia chodia po rozbitých cestách. Keď
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predseda PSK Chudík uvažoval o tomto návrhu, rozmýšľal ako poslanec Krajňák, či je to
pre PSK vôbec potrebné. Ale povedal si, že ide o využitie budovy KUMŠTU. Predložený
návrh je logickým spojením s prehliadkou synagógy. Nerozprával ešte s predstaviteľmi
Židovskej náboženskej obce, ale synagóga je krásna a tiež nie je veľmi známa. Pritom niektorí
ľudia zo zahraničia vedia o nej viac ako samotní obyvatelia Prešova. V tom je práve to celé
krásne prepojenie. Po prvom volebnom období mu niektorí Prešovčania hovorili, že nedáva
peniaze do Prešova ale na severovýchod PSK, napr. do Svidníka. V diskusii sami poslanci
spomenuli rôzne investície v Prešove. Pripomenul stavbu ul. Kuzmányho, športovú halu,
Šarišskú galériu, ktoré predstavujú milióny eur. Predložil ďalší návrh, ktorí poslanci
jednoducho spochybňujú. Ak majú mať takéto pochybnosti, predkladá návrh, aby sa táto vec
jednoducho neriešila. Na zasadnutí komisie finančnej povedal, že chce vyhlásiť výzvu
v spolupráci so Slovenskou komorou architektov na prípravu štúdie objektu KUMŠT v súlade
s pripravovaným zámerom a maximálnou sumou na rekonštrukciu KUMŠTU vo výške
420 000 - 450 000 eur. Peniaze sú potrebné aj inde, ale je to vec rozhodnutia. Keď sa to
poslancom nepozdáva, berie predložený návrh späť. Keďže poslankyňa Sirková nie je
poslankyňou za okres Prešov, ale je poslankyňou za PSK, jednoducho podporuje myšlienku
rekonštrukcie Šarišskej galérie alebo odkúpenia budovy KUMŠTU, lebo sa úplne zabudlo na
generáciu mladých výtvarníkov. Stále sa rozpráva o výtvarných dielach mladých nádejných
výtvarníkov uznávaných na Slovensku aj vo svete, ale nedostávajú priestor. Stretáva sa
s týmito mladými ľuďmi, ktorí sami necítia podporu, aby sa mohli rozvíjať ako výtvarníci a to
nehovorí len o PSK, ale celkovo o Slovensku. Sú úspešní a vystavujú v Holandsku,
Švajčiarsku, Japonsku, ale nemajú možnosť vystavovať vo svojom rodisku, teda v PSK.
Rekonštrukciou Šarišskej galérie v Prešove alebo aj odkúpením budovy KUMŠTU by mladí
výtvarníci dostali možnosť vystavovať svoje diela s dielami A. Warhola, nakoľko mnohí
z nich podporujú pop art štýl a najďalej kde sa dostanú a môžu vystavovať je Košický
samosprávny kraj. Z tohto dôvodu by Zastupiteľstvo PSK malo podporiť túto myšlienku a dať
šancu týmto mladým ľuďom, aby sa mohli rozvíjať a vystavovať svoje výtvarné diela aj doma
v PSK, skadiaľ pochádzajú. Poslanec Kužma upozornil poslankyňu Sirkovú, že ide o akési
nedorozumenie, lebo budova KUMŠTU patrí VÚC a je súčasťou múzea, ktorá sa nekupuje.
Predseda PSK Chudík vysvetlil, že poslankyňa Sirková to brala v podstate tak, že KUMŠT
patrí PSK, ktorý ide kupovať ešte jeden vedľajší objekt. Poslanec Chlapeček uviedol, že
skutočne v minulých rokoch išlo málo financií do krajského mesta. Osobne ho veľmi teší, že
konkrétne do kultúry ide dosť finančných tokov. Má to aj svoju filozofiu a myšlienku, lebo
samotný KUMŠT je krásna budova, ale jeho využitie v následnosti na židovskú synagógu
a uvedený objekt by nebolo plnohodnotné. Ako predseda komisie kultúry a národnostných
menšín podporuje predložený návrh.
Pozmeňovací návrh poslanca Barana:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v bode A.4 Rozpis kapitálových výdavkov v časti 10 Sociálne
zabezpečenie pre CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia kotolne a ústredného
kúrenia v Útulku Svit – havarijný stav zvýšenie sumy z 20 029 eur na celkovú sumu 23 040
eur s následnou úpravou čísel v bode A.2 v kapitálových výdavkoch a v bode A.4 v časti
Sociálne zabezpečenie o sumu 3 011 eur.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Následne predseda PSK Chudík predložil návrh, aby v bode A.4 Rozpis kapitálových
výdavkov z časti 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo bolo stiahnuté odkúpenie nehnuteľnosti
a pozemku pri objekte „KUMŠT“ v Prešove v sume 234 400 eur, čo sa odzrkadlí v číslach
v bode A.2. Nebude túto vec riešiť, ak sa má spochybňovať a nie je presvedčenie všetkých.
Ak to má byť, tak len so súhlasom celého Zastupiteľstva PSK.
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Pozmeňovací návrh predsedu PSK Chudíka:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v bode v bode A.4 Rozpis kapitálových výdavkov v časti 08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo vyradenie akcie Úrad PSK – odkúpenie nehnuteľnosti
a pozemku pri objekte „KUMŠT“ v Prešove vo výške 234 400 eur s následnou úpravou čísel
v bode A.2 a v bode A.4 v časti 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 12
Pozmeňovací návrh bol 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. 2/PSK/2015 takto:
Bežné príjmy upraviť o
0€
na
Bežné výdavky upraviť o
- 152 500 €
na
v tom:
04.5.1 Cestná doprava
Nerozpísaná rezerva – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Ľubovnianske múzeum hrad v Starej Ľubovni – presun do kapitálových
výdavkov (zdroj 41)

A.2

150 000 €

-

2 500 €

na
na

3 322 328 €
22 692 523 €
+
+
+
+

463 000 €
199 913 €
533 507 €
517 778 €

Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 2/PSK/2015
Príjmové finančné operácie upraviť o
Výdavkové finančné operácie upraviť o

A.4

-

Úpravu kapitálového rozpočtu č. 2/PSK/2015 takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
0€
Kapitálové výdavky upraviť o
+ 1 714 198 €
v tom:
04.5.1 Cestná doprava
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
09
Vzdelávanie
10
Sociálne zabezpečenie

A.3

157 884 038 €
155 925 793 €

+ 1 561 698 €
+
0€

na
na

19 132 144 €
1 720 194 €

Rozpis kapitálových výdavkov
04.5.1 Cestná doprava
SÚC PSK – Nákup úžitkových motorových vozidiel – 11 ks (v tom 150 000 €
zdroj 41, 103 000 € rezervný fond)
SÚC PSK – Nákup osobných motorových vozidiel – 3 ks (rezervný fond)
III/543015 Červená Voda – Sabinov (rezervný fond)
Rekonštrukcia križovatky ciest I/68 a III/543014 v Sabinove (rezervný fond)
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Vihorlatská hvezdáreň Humenné – Externý sanitárny kontajner (rezervný fond)
DJZ Prešov – Osobné motorové vozidlo (rezervný fond) rozpočtový náklad
23 000 €, z toho vlastné prostriedky 8 000 €
Združená investícia – Vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou
plochou pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť (uzn. ZPSK
č. 157/2015 z 10.2.2015) – dofinancovanie (rezervný fond)
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253 000 €
45 000 €
100 000 €
65 000 €

15 573 €
15 000 €

96 840 €

z toho:
Dofinancovanie vybudovania tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou
pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť
16 840 €
Parkovisko k tréningovej športovej hale
30 000 €
Strojné vybavenie (stroj na úpravu ľadu)
50 000 €
Združená investícia medzi Mestom Vysoké Tatry a PSK – Dobudovanie Tréningového
centra mládeže a športu v Tatranskej Lomnici – zriadenie tréningovej plochy
s umelým povrchom (rezervný fond)
70 000 €
Ľubovnianske múzeum – hrad – Zbierkové predmety (zdroj 41)
2 500 €
09
Vzdelávanie (rezervný fond)
SUŠ Prešov – Zakúpenie motorového vozidla
15 000 €
SUŠ Prešov – Oplotenie areálu školy
17 700 €
SPŠ Snina – Montáž vonkajších ochranných mreží okien telocvične školy
756 €
SZŠ Prešov – Rekonštrukcia telocvične
185 000 €
SZŠ Humenné – Interiérové úpravy školského internátu
35 000 €
ŠvP Detský raj – Rekonštrukcia kotolne a vykurovacej sústavy (vrátane PD a SD) 150 000 €
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Rekonštrukcia telocvične – dofinancovanie
130 051 €
10
Sociálne zabezpečenie (rezervný fond)
DSS Sabinov – Prepracovanie PD (Rekonštrukcia a dostavba DSS Orkucany)
3 000 €
DSS Alia Bardejov – Nákup elektrickej panvice a konvektomatu
10 370 €
DSS Alia Bardejov – Nákup žehliaceho systému a umývacieho podlahového stroja
4 320 €
CSS Ametyst Tovarné – Decentralizácia vykurovania areálu
250 500 €
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Dodávka a montáž lôžkového výťahu
35 988 €
DSS Jabloň – Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
35 760 €
DSS Legnava – Zmena palivovej základne
132 000 €
CSS Zátišie Osadné – Zmena palivovej základne na prípravu TUV
22 800 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia kotolne a ústredného kúrenia
v Útulku Svit – havarijný stav
23 040 €

A.5

Doplnenie rozpisu kapitálových výdavkov k UR 1/PSK/2015 (uzn. ZPSK
č. 157/2015)
Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2014:
Krajské múzeum Prešov – Rekonštrukcia objektu KUMŠT

Hlasovanie:
za: 54
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

263 200 €

zdržal sa: 1

K bodu 7 - Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom
záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2014:

Ing. Mihok,
vedúci odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že pri vyúčtovaní príspevku odbor dopravy
vychádzal z platných zmlúv, ktoré má Úrad PSK podpísané s jednotlivými dopravcami. Na
základe týchto zmlúv a príslušných dodatkov boli pre rok 2014 stanovené tieto základné
ukazovatele: pevná časť ekonomického oprávneného nákladu vo výške 0,857 €/km, pohyblivá
časť ekonomického oprávneného nákladu vo výške 0,278 €/km, ekonomický oprávnený
náklad vo výške 1,135 €/km. V roku 2014 Úrad PSK pristúpil k úprave cestovných taríf, čím
došlo k navýšeniu tržieb v priemere o 7 % a zároveň v roku 2014 došlo k poklesu cien
pohonných hmôt ako najväčšej nákladovej položky. Na základe týchto skutočností
a ukazovateľov v roku 2014 došlo k preplatku medzi príspevkom a preukázanou stratou
v celkovej výške 141 217 eur. Suma príspevku bola vo výške 17 567 483 eur a preukázaná
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strata vo výške 17 425 182 eur. Počet cestujúcich oproti roku 2013 poklesol v reálnom čísle
o 1 995 359 osôb. V zmysle platných zmlúv dopravcovia v roku 2014 zakúpili 48 autobusov,
čím splnili plán obnovy vozového parku. Materiál prerokovala komisia dopravy a komisia
finančná.
Diskusia:
Poslanec Kahanec pri rokovaní o tejto správe na zasadnutí komisie finančnej predložil návrh,
aby sa niektoré základné ekonomické ukazovatele predkladali v priebehu vývoja. Z odboru
financií dostal jeden materiál, kde to tak bolo ale len za rok 2014. Poukázal na konkrétny
príklad plánu obnovy vozového parku. V tomto materiáli je plán obnovy autobusov za
obdobie rokov 2009 – 2018, z ktorého vychádza nejaká informácia o vývoji situácie plánu
obnovy vozového parku. PSK z roka na rok trápi pokles cestujúcich, konkrétne v roku 2013
klesol ich počet o necelé 2 milióny, čo je niečo cez 7 %, tým pádom klesajú tržby. Od 1.
januára boli síce zvýšené náklady a bol vykompenzovaný tento pokles, ale keď to bude ďalej
takto pokračovať, PSK sa dostane do pozície ako ďalej situáciu riešiť. V prípade zvýšenia
cestovného ľudia začnú chodiť autami a následný stav bude ešte horší. Hovorí to preto, že pri
príprave tohto prehľadu by nemal byť problém pridať aj celkový priebeh vývoja posledných
rokov, z ktorého by bol by jasný stav tržieb, vývoj poklesu cestujúcich aj ďalšie ekonomické
parametre spôsobom, akým bol predložený prehľad plánu obnovy autobusov za obdobie
viacerých rokov. Nechce teraz posudzovať situáciu. Už v minulosti hovoril, že strata nabrala
už taký rozmer, že jej ďalšie zvyšovanie na vykrývanie výkonov vo verejnom záujme by
nebolo asi únosné. Z tohto dôvodu treba hľadať nejaké možnosti. Očakáva, že predseda PSK
povie, aby sa do tohto procesu zapojil, ale to musia robiť pracovníci odboru dopravy a hľadať
možnosti a predovšetkým prevádzkovatelia dopravy, teda samotné SAD. Poslanec Benko má
pocit, že niekto v diskusii rozpráva, len aby rozprával, tak to bolo aj pri objekte KUMŠTU.
Poznamenal, že vôbec nebol zaznamenaný pokles o 7 %. Pokles bol o necelé 2 milióny osôb.
Prípravou optimalizácie cestovného PSK od 1. januára 2014 došlo k navýšeniu tržieb
v priemere vo výške 7 %, to je to číslo z materiálu. Predseda PSK Chudík nevyzve poslanca
Kahanca, aby sa zapojil, lebo sa zapojil do diskusie ku KUMŠTU, ktorý bol následne zrušený
a PSK nemôže zrušiť autobusovú dopravu. PSK sa dostal na určitú úroveň, ktorá pokračuje
ďalej. Musí však vyriešiť pokles cestujúcich vo vzťahu k bezplatnému cestovnému vo
vlakoch. Na základe predložených údajov od 17. novembra 2014 do konca roka 2014 a za
prvý kvartál roka 2015 bude potrebné rokovanie o nevyužívaných linkách a ich zrušení. Podľa
prvých informácií ide hlavne o linky medzi mestami Humenné a Snina, medzi ktorými chodia
autobusy takmer prázdne, lebo ľudia využívajú hlavne vlaky. Rokovanie by sa malo
uskutočniť koncom apríla alebo v máji a od 1. júla by sa týmto zmenám mal prispôsobiť aj
cestovný poriadok, aby sa zbytočne neplatili prázdne kilometre tam, kde sa autobusy prestali
využívať. Ináč je všetko tak, ako má byť. PSK sa musí prispôsobiť určitým situáciám
a momentálne je to zníženie počtu cestujúcich najmä na základe bezplatných alebo
zľavnených cestovných lístkoch na železnici. Podľa slov poslanca Kužmu by sa PSK mal
začať viac zaoberať aj integrovanou dopravou. Košice v tomto smere vyzvali Prešov na
spoluprácu, ich názor je, že integrovať Košice bez Prešova nemá význam. Asi je to ďalšia
oblasť v rámci verejnej dopravy, do riešenia ktorej by sa PSK mal pustiť a zrejme to ovplyvní
aj niektoré veci v autobusovej doprave.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej
doprave za rok 2014.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

23

K bodu 8 - Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru
z EIB pre rok 2016: Ing. Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, pripomenul,
že poslancom PSK boli zaslané materiály k 2. tranži, ktorá by sa mala čerpať v roku 2016.
Plánom SÚC PSK boli strojné investície – 10 posypových vozidiel a zvyšok modernizácia
ciest – eliminácia bezpečnostných rizík. Po rokovaniach s poslancami jednotlivých volebných
okresov na úrovni riaditeľov oblastí SÚC PSK došlo k prerozdeleniu tejto čiastky s návrhom
11 posypových vozidiel z pohľadu oblasti Poprad, ktorá zahŕňa aj Levoču, Kežmarok
a Tatranskú Štrbu. Tým pádom by každé stredisko, vrátane zastupiteľstvom schváleného
posypového vozidla na minulom zasadnutí, v tejto oblasti dostalo jeden druh tohto vozidla.
Návrh je na zvýšenie čiastky z 2 300 000 eur na 2 585 000 eur. Teda z celkovej čiastky 8,3
mil. eur by bol presun na modernizáciu ciest znížený na výšku 5 715 000 eur. Dnešný
materiál mal obsahovať aj zoznam jednotlivých úsekov ciest navrhnutých poslancami, ale po
dohode SÚC PSK s vedením PSK treba túto problematiku znovu prejsť, lebo rámec pre rok
2016 je v štádiu vybavovania s EIB. Sú stanovené priority SÚC PSK ako mosty v havarijnom
stave, zosuvy v havarijnom stave, zostáva to otvorené aj pre rok 2017. Z tohto dôvodu je
potrebné znova zopakovať rokovania s poslancami, nie vo všetkých volebných obvodoch, ale
sú rozporné stanoviská aj vo vnútri jednotlivých volebných obvodov, preto návrh na
uznesenie obsahuje časť C. Predseda PSK Chudík dodal, že konkrétne úseky ciest musia
byť schválené na júnovom zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 16. 6. 2015.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. s c h v a ľ u j e
návrh čerpania 2. tranže úveru z Európskej investičnej banky pre rok 2016:
A.1 strojné investície - 11 ks posypových vozidiel v predpokladanom finančnom
náklade 2 530 tis. € a 1 ks špeciálnej nadstavby pre vysprávky tryskovou
metódou v predpokladanom finančnom náklade 55 tis. €
A.2 modernizácie ciest – eliminácia bezpečnostných rizík v predpokladanej
finančnej čiastke 5 715 tis. €
B. u k l a d á
riaditeľovi Správy a údržby ciest PSK po prerokovaniach s poslancami
PSK do najbližšieho zasadnutia Zastupiteľstva PSK upraviť nimi
predložené návrhy na modernizáciu ciest – elimináciu bezpečnostných rizík
v súlade s pravidlami stanovenými Európskou investičnou bankou pre
čerpanie úverových zdrojov
C. p o v e r u j e
predsedu PSK prerokovať s Európskou investičnou bankou návrh čerpania
2. tranže podľa bodu A tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 9 - Program cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 –
implementácia

projektov

v oblasti

cestného

hospodárstva:

Ing. Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK, informoval o tom, že SÚC PSK sa
podarilo úspešne rokovať s Riadiacim orgánom v Krakove a získať čiastky, ktoré ostali ako
úspory po verejnom obstarávaní, ktoré by mali byť zrealizované tohto roku na úseku, ktorý
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patrí do akcie Gorlice – Jaslo – Bardejov, konkrétne v okolí Becherova. Ide o hraničný
priechod Becherov – Konieczna s modernizáciou cestného spojenia Chmeľová – Becherov.
Ďalším projektom je História, súčasnosť a perspektíva cestnej siete na slovensko-poľskom
pohraničí v PSK. Jeho hlavným cieľom je vydanie 500 ks knižnej publikácie a ďalšie
zlepšenie dispečersko-spravodajskej služby pre príslušné strediská. Spišská Stará Ves dostane
meteostanicu pri obci Reľov, Stará Ľubovňa pre Malý Lipník a oblasť Šambrona. Pôjde
o ďalšie skvalitnenie monitoringu SÚC PSK vykonávaného počas zimného obdobia. K tomu
je potrebné schválenie 5 %-ného financovania Zastupiteľstvom PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. b e r i e n a v e d o m i e
informáciu o implementácii schválených projektov v oblasti cestného
hospodárstva žiadateľa Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho
kraja
B. s c h v a ľ u j e
B.1 spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov
v rámci schválených projektov z Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR
2007 - 2013
B.2 predfinancovanie nižšie uvedených projektov z vlastných zdrojov PSK do
obdobia refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej
spolupráce PL/SR 2007 - 2013 podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Žiadateľ

Názov projektu/
mikroprojektu

Rozpočet
projektu/
Spolu
mikroprojektu (z financovanie (5 %)
toho BV/KV)

Správa a
údržba ciest
PSK

Rozvoj cestnej
infraštruktúry medzi
okresmi Gorlice Jaslo - Bardejov

337 988,43 €
KV: 333 434,43 €
BV: 4 554 €

16 899,42 €
KV: 16 671,72 €
BV: 227,70 €

Správa a
údržba ciest
PSK

Mikroprojekt:
História, súčasnosť a
perspektíva cestnej
siete na slovenskopoľskom pohraničí v
Prešovskom
samosprávnom kraji

40 114,46 €
KV: 24 349,46 €
BV: 15 765,00 €

2 005,72 €
KV: 1 217,47 €
BV: 788,25 €

Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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Stručný popis aktivít/cieľ
projektu resp. mikroprojektu
Cieľom realizácie tohto projektu je
modernizácia existujúcej cesty
Chmeľová - Becherov - štátna hr. Konieczna. Realizáciou tohto
projektu sa zabezpečí aj naplnenie
špecifického cieľa Programu cezhr.
spolupráce PL/SR. Modernizáciou
infraštruktúry sa výrazne zlepšia
podmienky
medzinárodnej
prepravy, zníži sa percento
nehodovosti, zefektívni sa aj
zrýchli doprava, čo bude znamenať
časovú
i
finančnú
úsporu
užívateľov týchto komunikácií.
Oprávnené aktivity mikroprojektu
majú za cieľ prezentovať cestné
hospodárstvo v prihraničnej oblasti
PSK za posledných 10 rokov so
zameraním na realizované obnovy
úsekov ciest a zabezpečiť aktuálne
informácie dôležité pre zjazdnosť
na kritických úsekoch v slovenskopoľskom pohraničí.

zdržalo sa: 0

K bodu 10 - Návrh na menovanie riaditeľa DSS Legnava:
Predseda PSK Chudík uvoľnil z funkcie riaditeľa DSS v Legnave PhDr. Dufalu na základe
jeho žiadosti ku dňu 15. 12. 2014. Túto funkciu v podstate 12 rokov nevykonával, lebo
pôsobil ako starosta obce Jakubany v okrese Stará Ľubovňa. Celý čas ho zastupovala Mgr.
Dzubinová. Na výberové konanie sa prihlásil jediný uchádzač a to Mgr. Dzubinová. Výberová
komisia odporúča predsedovi PSK a Zastupiteľstvu PSK menovať do funkcie riaditeľa DSS v
Legnave Mgr. Dzubinovú dňom 1. mája 2015.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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 Domova
sociálnych služieb v Legnave Mgr. Gabrielu Dzubinovú dňom 1. mája 2015.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 - Zlúčenie Vihorlatského osvetového strediska
v Humennom s Vihorlatským múzeom v Humennom: Predseda

PSK
Chudík predkladá návrh na zlúčenie dvoch menovaných organizácií, ktorý je vlastne podobný
zlúčeniu DJZ a Šarišského osvetového strediska v Prešove pred niekoľkými rokmi, aby boli
viac využívané priestory, viac financií na osvetu a kultúru. Tá istá situácia momentálne
nastáva v Humennom, kde je v osvetovom stredisku 11 pracovníkov, z toho 7
v dôchodkovom veku a celú budovu osvetového strediska treba opravovať. Na druhej strane
PSK ide opravovať celý kaštieľ v hodnote 2 300 000 eur. K tejto problematike sa vyjadril
riaditeľ Vihorlatského osvetového strediska v Humennom Ing. Duplák a všetci poslanci
Zastupiteľstva PSK okresov Humenné, Medzilaborce, Snina v podstate so všeobecným
súhlasom, okrem poslanca Hoptu, ktorý sa týchto rokovaní nezúčastnil.
Diskusia:
Poslanec Hopta sa chce vyjadriť k tejto téme z viacerých aspektov. Prekvapilo ho, že
poslanci z okresov Humenné, Snina, Medzilaborce súhlasili so zlúčením týchto dvoch
subjektov vzhľadom na to, že pred voľbami práve poslanci strany SMER-SD v Humennom
mali vo svojom volebnom programe, že okrem tohto zariadenia budú vytvárať ešte nejaké
rusínske kultúrne centrum a Dom Matice slovenskej v Humennom. Prakticky nejde ani tak
o zlučovanie, ale zánik Vihorlatského osvetového strediska. Nebráni sa žiadnej racionalizácii,
ale bolo by vhodné, aby buď predseda PSK alebo vedúci odboru kultúry načrtli spôsob
racionalizácie kultúrnej činnosti ostatných okresov PSK. Podľa jeho názoru by bolo možno
správne predložiť ucelený materiál pre všetky okresy, aby ich poslanci vedeli porovnávať.
Samotnú racionalizáciu chápe ako úsporu finančných prostriedkov. Keď PSK chcel
racionalizovať, má tam aj knižnicu, možno by bolo vhodné rozmýšľať nad vytvorením
nejakého vihorlatského osvetového centra, v ktorom budú zlúčené všetky tri subjekty. Po
vysťahovaní osvetového strediska zostane budova v centre mesta pustá, čo bude smerovať
k jej následnému odpredaju a PSK sa takto zbaví aj budovy. Je tam aj nákladné kúrenie, ale
o nič teplejšie nie je ani v samotnom múzeu. Chýbajú mu aj údaje o tom, koľko finančných
prostriedkov sa dá týmto racionalizačným opatrením ušetriť, koľko zamestnancov príde
o prácu, aký je plán s touto budovou a najmä vízia do budúcnosti, ako ďalej s racionalizáciou
jednotlivých kultúrnych zariadení v PSK v jednotlivých okresoch, teda čo čaká v procese
racionalizácie aj iné okresy. Poslanec Druga by veľmi rád odpovedal poslancovi Hoptovi, ale
ak by sa zúčastnil týchto rokovaní, na ktoré bol pozvaný, ale odmietol účasť, dostal by
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odpovede na svoje otázky. Poslanci okresov Humenné, Snina, Medzilaborce deklarovali, že
ušetrené prostriedky, ktoré by sa mali pohybovať vo výške od 25 000 eur - 30 000 eur
potrebné každý rok na vykurovanie budovy, zostanú v Humennom a použijú sa na
Vihorlatské múzeum a aby pracovné miesta neboli zrušené a zostali vo Vihorlatskom múzeu.
V budúcnosti nedôjde k zníženiu pracovných miest a budú zachované jednotlivé činnosti,
ktoré boli pod osvetovým strediskom. Poslanec Chlapeček dodal, že komisia kultúry
a národnostných menšín sa zaoberala predloženým návrhom. Na základe výstupu z rokovania
poslancov uvedených okresov a po vypočutí jednotlivých zdôvodnení na zlúčenie tento proces
podporila. Poslanec Hopta tomu veľmi neverí, lebo si dobre pamätá, že pri vyslovovaní
súhlasu so vstupom majetku humenskej nemocnice do akciovej spoločnosti následne pri
odpredaji tohto majetku zostali finančné prostriedky súkromnej firme. Mrzí ho to, lebo išlo
o státisíce eur a na druhej strane si PSK berie úver na opravu kaštieľa. Čiže PSK odpredal
svoj majetok bývalej humenskej nemocnice, peniaze si nechala súkromná firma, teraz ide
opravovať kaštieľ a berie si úver vo výške 2 300 000 eur. Stále očakáva verejné zodpovedanie
otázky, čo sa následne plánuje s budovou osvetového strediska a ako bude prebiehať
racionalizácia kultúry v ostatných okresoch PSK. Poslanec Focko poznamenal, že keby sa
poslanec Hopta aspoň raz zúčastnil rokovaní v Humennom ohľadom nemocnice alebo
kultúry, dobre by vedel, že peniaze získané za predaj majetku humenskej nemocnice boli
preinvestované, dokonca vo väčšej čiastke. Možno už dávno nebol v nemocnici, aby videl
zrekonštruovaný dvor, vytvorené parkovné miesta, opravenú budovu LDCH s novou fasádou
a oknami, nové detské oddelenie atď. Mal by sa aspoň raz prísť pozrieť do humenskej
nemocnice, ako to tam vyzerá. Predsedu PSK Chudíka zaráža, že keď má niekto otázky
a pýta na ne odpovede, nemá záujem zúčastniť sa rokovaní s poslancami priamo na mieste
a potom chce vysvetlenie na zasadnutí zastupiteľstva. Takto si prácu poslanca PSK
nepredstavuje. Je to jeho názor, na ktorý má právo. Preto si dovolí tvrdiť, že teraz nie je
absolútne podstatné, aby zastupiteľstvo riešilo komplexne koncepciu racionalizácie
kultúrnych zariadení. Pri osvetových strediskách treba vychádzať z ich postavenia
v jednotlivých okresoch. Napríklad v okrese Vranov nad Topľou nemá PSK okrem
osvetového strediska a knižnice v prenajatých mestských priestoroch, žiadne iné kultúrne
zariadenie a teda je ťažké niečo zlučovať. Každý okres má svoje špecifické podmienky, na
základe ktorých k tejto problematike pristupuje PSK. Budova osvetového strediska je vecou
rozhodnutia. Bolo by dobré keby sa podaril jej predaj, alebo v prípade záujmu mesta
Humenné o túto budovu je PSK ochotný o tom rokovať, vôbec teda nie je problém s riešením
tejto veci. Je to ale druhý krok. Môže sa stať, že nebude záujem o túto budovu a bude PSK na
príťaž. Osobne nepredpokladá veľký záujem o budovu tohto osvetového strediska. Podľa slov
poslanca Hoptu je pravdou, že sa nezúčastnil rokovaní, pretože v podstate sa o všetkom
dopredu rozhodlo. Zúčastnení poslanci len prejavili určité dekórum a súhlasili s tým, aby to
nebolo na niekoho iného. Následne odpovedal poslancovi Fockovi, že v nemocnici bol,
uvedomuje si všetky prevedené opravy, ale peniaze išli do súkromnej firmy a PSK si na
opravu svojej firmy berie úver. Keby tie peniaze dostal PSK, dnes by si na opravu kaštieľa
nemusel brať žiadny úver. Predseda PSK Chudík poznamenal, že peniaze išli do humenskej
nemocnice, ktorá poskytuje zdravotnícku starostlivosť v prvom rade obyvateľom mesta
Humenné a širokého okolia. Poslankyňa Sirková reagovala tým, že nie je pravda, že poslanci
sa zúčastnili rokovaní s tým, že tam len sedeli a na niečom sa dohodli. Osobne si prešla
budovu Vihorlatského múzea a zistila, že sú tam voľné priestory. Zamestnancom
Vihorlatského múzea aj samotného bývalého Vihorlatského osvetového strediska bude
umožnené v týchto priestoroch ďalej pokračovať v osvetovej činnosti s tým, že bude zriadený
odbor osvetovej činnosti plne hodnotný, ktorý bude aj naďalej plniť funkciu osvetovej
činnosti v uvedených troch okresoch. Riaditeľ osvetového strediska sám spomenul obrovské
problémy s vykurovaním, bol tam havarijný stav, nedalo sa opraviť, cez okná prefukovalo,
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sála sa nedala vytopiť, nemohli sa pripravovať programy. Ako starostka obce každý rok úzko
spolupracovala s Vihorlatským osvetovým strediskom v Humennom na realizácii folklórnych
slávností. Ako poslankyňa PSK aj starostka obce verí, že aj naďalej zostane funkcia tohto
oddelenia plnohodnotná a bude poskytovať odborné činnosti ako doteraz, iba v iných
vhodných a voľných priestoroch. Poslanec Hopta poukázal na problém, že v múzeu nie je
žiadna rozmerovo vhodná sála na konanie týchto kultúrnych podujatí. Je mu ľúto, že
poslankyňa Sirková ako starostka obce, ktorá spolupracovala s Vihorlatským osvetovým
strediskom, sa zaňho nebije a pridala sa v podstate k tým, ktorí ho de facto dnešným dňom
zrušia. Poslankyňa Sirková sa zúčastnila mnohých kultúrnych podujatí v sále osvetového
strediska. Nevie si dosť dobre predstaviť, aby v takejto zime naďalej vystupovali deti
v rôznych programoch. Sála bude možno chýbať, ale mesto Humenné má množstvo vhodných
priestorov, ktoré môže poskytnúť na vystúpenia detí priamo v meste.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
zákona NR SR č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti a zákona NR SR č. 206/ 2009 Z. z
o múzeách a galériách
A/ s c h v a ľ u j e
zlúčenie Vihorlatského osvetového strediska v Humennom, Sokolovská ulica 11
v Humennom (IČO: 37781383) s Vihorlatským múzeom v Humennom, Námestie
slobody 1 v Humennom (IČO: 37781391) v termíne k 1. júlu 2015. Zlúčením zaniká
Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom ako príspevková organizácia (zrušenie bez
likvidácie) a Vihorlatské múzeum v Humennom sa stáva právnym nástupcom, na
ktorého prechádzajú v celistvosti práva a povinnosti zaniknutej organizácie.
B/ b e r i e n a v e d o m i e
odstúpenie z funkcie Ing. Jána Dupláka, riaditeľa Vihorlatského osvetového strediska
v Humennom, k 30. júnu 2015.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 1
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 - Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod
Slovenska za rok 2014: Podľa slov M. Sýkoru, predsedu KOCR Severovýchod
Slovenska, keďže materiál obsahuje všetky podstatné veci, chce ho skôr doplniť o
uskutočnené aktivity. Pri prezentácii dostali poslanci propagačné materiály vydané PSK,
konkrétne publikáciu s názvom Objavujeme Prešovský kraj, ktorá získala aj ocenenie v rámci
Slovenska. Upozornil na to, že v priebehu roka bola spracovaná Stratégia destinačného
marketingu cestovného ruchu PSK. Tento krajský dokument by mali dostať v elektronickej
podobe všetci poslanci PSK, obce, mestá, štátna správa a pod. V aktivite hnedých tabúľ sa
naďalej pokračuje v rámci rozvoja cestovného ruchu PSK. KOCR má naozaj dobrú
spoluprácu medzi jednotlivými členmi, teda oblastnými organizáciami cestovného ruchu.
Očakáva sa vznik ďalších oblastných organizácií. Veľmi peknou aktivitou bol veľtrh
cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2014, kde PSK odovzdal ocenenia 11 subjektom
najlepším v oblasti gastronómie, ubytovania, osobnostiam a ďalším. Určite to prispeje
k pozitívnemu zviditeľňovaniu cestovného ruchu PSK. Predložená výročná správa bola
schválená valným zhromaždením a komisiou regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, ktorá
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť členský príspevok na rok 2015.
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Diskusia:
Poslanec Kužma si už stihol pozrieť danú publikáciu, ktorú robila nejaká firma zo západného
Slovenska, ale zrejme o Prešove veľa nevie. Je v nej uvedené, že v roku 1919 sa stal Prešov
priamym svedkom jednej z najzásadnejších udalostí slovenských dejín. Z balkóna mestskej
radnice bola vyhlásená 16. júla Slovenská republika rád. Nemyslí si, že to ovplyvnilo
nejakým spôsobom dejiny, lebo po roku 1989 sa to nespomína ako historicky významná vec,
evidentne to bolo uvedené bez čítania z nejakej knihy zo sedemdesiatych alebo osemdesiatych
rokov. Akcia niekoľkých maďarských vojakov a jedného Čecha neovplyvnila slovenské
dejiny natoľko, aby to bola najzásadnejšia udalosť v slovenských dejinách. Poslanec
Krajňák súhlasí s predrečníkom v tom, že to určite nebola významná udalosť, aj keď
k bratom Maďarom má blízko. Vysoko oceňuje iniciatívu osadzovania hnedých informačných
turistických tabúľ. V materiáli je uvedené, že opäť budú osadzované pred začiatkom letnej
turistickej sezóny. Poputujú do historických, kultúrnych, športových a prírodných lokalít
turistického významu (napr. Spišská Sobota, drevené chrámy UNESCO, Jarabinský prielom,
Solivar atď.). Pri Solivare by sám vedel určiť miesta osadenia, lebo navigácia k turistickým
cieľom je dôležitá a v tom sú ešte rezervy. Vie si predstaviť umiestnenie veľkých navádzacích
tabúľ bilbordových rozmerov okolo diaľnice už pri prechode hraníc kraja pri Štrbe
s navigáciou napr. na Spiš, Solivar, Múzeum A. Warhola v Medzilaborciach. Je potrebné
pokračovať v tejto iniciatíve. Poslanec Hopta uviedol, že či sa niekomu páči alebo nie,
Slovenská republika rád bola významná historická udalosť a hodnotenie sediacich na pravej
strane zasadačky je už druhou vecou. Tá udalosť sa jednoducho stala tak ako iné udalosti.
Kvôli rôznym pohľadom nie je správne vymazávať historické fakty, ktoré sa stali na území
Prešova. Poslankyňa Turčanová poukázala na oceňovanie v januári 2015, kde sa vo
významnej miere uchádzali o cenu a získali ocenenia práve ľudia z Prešova a okresu Prešov,
napr. najlepšia kuchárka z obce Miklušovce, najlepší barman a pod. Ceny pre najlepších
v cestovnom ruchu navrhol a vyrobil umelecký kováč M. Kačmár z Prešova. Je jej ľúto, že
práve okres Prešov nie je zatiaľ v žiadnej oblastnej organizácii cestovného ruchu a pevne verí,
že onedlho vytvorí buď samostatnú oblastnú organizáciu, alebo sa pripojí už k existujúcej
oblastnej organizácii cestovného ruchu.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov
A/ b e r i e n a v e d o m i e
výročnú správu o činnosti Krajskej organizácie cestovného ruchu Severovýchod Slovenska
v roku 2014
B/ s c h v a ľ u j e
úhradu členského príspevku za Prešovský samosprávny kraj pre rok 2015 Krajskej
organizácii cestovného ruchu Severovýchod Slovenska vo výške 250 000,- eur.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

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

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom
predkladaného návrhu je prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK
v správe SOŠ v Poprade spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenie
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podmienok obchodnej verejnej súťaže. Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže, TV
a športu a komisia správy majetku s odporúčacím charakterom pre zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 v správe
Strednej odbornej školy, Okružná 761/25, Poprad, zapísanom na LV č. 4717, k. ú. Poprad, a
to:
pozemku registra CKN:
číslo parcely 852/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2
číslo parcely 852/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 116 m2
stavba: kuchyňa, súpisné číslo 5254, na parcele 852/2
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. 7/2015 zo dňa
22.02.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 52.700,00 €, z toho
stavba, plynová prípojka a oplotenie 43.572,60 €, pozemky 9.127,40 € pri cene pozemkov
38,84 €/m2.
Mimoriadne riziká:
Nevyhnutnou podmienkou pre samostatné užívanie objektu je vybudovať vnútorné schodište
na prepojenie prízemia a suterénu, zamurovať prechody so susednou budovou a vytvoriť nové
dverné otvory, odpojenie od inžinierskych sietí (elektrina, voda, kanál), vybudovať vlastný
zdroj vykurovania, vybudovať samostatné sociálne zariadenie v závislosti od budúceho
využívania objektu.

B.2

podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prebytočný nehnuteľný majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia
− kupujúci sa v kúpnej zmluve zaviaže na vlastné náklady zrealizovať tieto stavebné úpravy:
vybudovanie nového schodiska do suterénu (v súčasnosti je len jedno a to ostáva
v pôvodnej časti budovy kotolňa - súp. č. 5254 na parcele č. 852/1), zabezpečiť
zamurovanie existujúcich prechodových dverných otvorov z jedálne do kuchyne
v suteréne a na prízemí, zabezpečiť vytvorenie nového dverného otvoru z chodby do
skladu v suteréne objektu, zabezpečiť samostatné prípojky inžinierskych sietí k predmetu
kúpy – voda, kanalizácia, plyn, elektrická energia, samostatné vykurovanie budovy.
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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 – kuchyňa, k. ú. Poprad – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra, resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na úrovni
originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180
0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym
zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke
PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
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– 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 – Mgr. Vasil Kuzmiak, riaditeľ Strednej odbornej
školy v Poprade, kontakt: 052/7721876.
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 49
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, predkladá návrh, ktorého predmetom
je prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku nevyužívanej a schátralej
prevádzkovej budovy nachádzajúcej sa v meste Sabinov v katastrálnom území Orkucany.
Materiál prerokovala komisia správy majetku s odporúčacím charakterom pre zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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
v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný
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B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:
pozemku registra C KN:
parc. č. 110/3 – záhrady o výmere 185 m2
parc. č. 110/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 62 m2
stavby: prevádzková budova, súpisné číslo 310, na parcele 110/4
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. 5/2015 zo dňa
11.02.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, Lomnická 12, Prešov, v zmysle
vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje
3.580,00 €, z toho stavba a oplotenie 1.642, 42 €, pozemky 1.937,58 € (pri cene 7,84 €/m2).

B.2

podmienky obchodnej verejnej súťaže:
Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“) v zmysle § 281 a násl. Obchodného
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na
prebytočný nehnuteľný majetok PSK.
1. Predmet zmluvy:
- nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia.
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady ostatných
nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za vypracovanie znaleckého
posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho poplatku za podanie návrhu na vklad do
katastra nehnuteľností a pod.
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení celej
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)
e) využitie stavby výlučne na administratívne a spoločenské účely.
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 – prevádzková budova, 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
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– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) s písomným vyhlásením
záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu,
zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - podľa výpisu
z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu ...., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na úrovni
originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení finančnej
zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za nehnuteľný
majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN: SK02 8180 0000 0070
0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú štatutárnym zástupcom záujemcu
v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri
vyhlásení tejto o.v.s.)
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text vyhlásenia je
zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail
c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
v lehote podľa písm. e) predložený návrh kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať.
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer
s prevádzanou nehnuteľnosťou.
e) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom
v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.
f) Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už
uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky
súťaže.
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom
predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na
podpísanie kúpnej zmluvy resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie
podpísania kúpnej zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže.
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh,
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo
odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu.
4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Juraj Kormoš, Úrad Prešovského samosprávneho
kraja, odd. správy majetku, tel.: 051/7081343.
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b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

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

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je prevod
novovytvorených parciel v katastrálnom území Spišská Sobota v správe Gymnázia na ul.
Kukučínovej v Poprade do vlastníctva kupujúceho ACCEPT, s. r. o., Prešov z dôvodu
hodného osobitného zreteľa. Správca majetku označil prevádzaný pozemok za prebytočný
majetok. Všeobecná hodnota tohto nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom
predstavuje celkom 3.529,40 €. Materiál prerokovali vecne príslušné komisie s odporúčacím
charakterom pre zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 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
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 Gymnázia, Kukučínova 4239/1,
058 01 Poprad, zapísaného na LV č. 1625, k. ú. Spišská Sobota, a to:
novovytvorených parciel registra C KN:
číslo parcely 1825/37, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 103 m2,
číslo parcely 1825/39, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 11 m2,
číslo parcely 1825/40, druh pozemku zastavané plochy, o výmere 26 m2,
v celkovej výmere 140 m2, odčlenených od pôvodnej parcely C KN, číslo parcely 1825/2 o
celkovej výmere 438 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV 1625
geometrickým plánom č. 20/2015 zo dňa 5.2.2015, vyhotoveným spoločnosťou Globing
Poprad, s.r.o., Dostojevského 3313/12, Poprad, IČO: 36 4444 99, úradne overeným Okresným
úradom Poprad, katastrálnym odborom, dňa 11.2.2015 pod číslom G1-77/2015.
ťarchy:
Por. č.: 1 zriaďuje sa vecné bremeno na pozemok parcely KNC 1825/2 v prospech spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. – zriaďovať a prevádzkovať verejné siete a stavať ich vedenia,
Z 3278/06-číslo zmeny 412/06.
do vlastníctva kupujúceho: ACCEPT, s.r.o., Mirka Nešpora 6392/61, 080 01 Prešov, IČO:
36 708 071, za kúpnu cenu 3.529,40 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 11/2015 zo
dňa 22.2.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje celkom 3.529,40 € (pri
VŠH 25,21 €/m2).
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Spoločnosť ACCEPT, s. r. o., v danej lokalite na susedných pozemkoch pripravuje stavbu
„Polyfunkčného objektu Poprad, Kukučínova ulica“. Predmetné parcely chce táto spoločnosť
využiť na sprístupnenie objektu od autobusovej zastávky pre peších a rozšírenie chodníka na
nároží ulíc Kukučínova a Štefánikova.

Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
405/2012 zo dňa 23. 10. 2012 k nájmu nehnuteľného majetku PSK
– prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predložený materiál obsahuje zmenu nájmu časti
nebytových priestorov o celkovej výmere 105,80 m2 na 7. poschodí bývalého školského
internátu v správe Strednej umeleckej školy v Prešove z nájmu nájomcu Krajského
autistického centra Prešov, n. o., do nájmu nájomcu Centra včasnej intervencie Prešov, n. o.
Priestory budú využité na poskytovanie sociálnych služieb pre deti s rizikovým vývinom do 7.
roku života a ich rodinám. Návrh bol prerokovaný vo vecne príslušných komisiách
s odporúčacím charakterom pre zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
mení a dopĺňa
uznesenie z 20. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 405/2012 zo dňa 23.10.2012 k nájmu nehnuteľného
majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, nasledovne:
vypúšťa sa text bodu B a nahrádza sa textom:
B. s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 9
písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov,
nájom majetku v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov, a to:
1. Nájom nebytových priestorov do nájmu nájomcu Krajské autistické centrum Prešov,
n. o., a to:
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu, s. č. 12591, na parcele C KN
4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620 - nebytové priestory na 6. a 7.
poschodí budovy o celkovej výmere 590,05m2 (obytné miestnosti o výmere 303,60 m2, vedľajšie
miestnosti 286,45m2)
do nájmu nájomcu – Krajské autistické centrum Prešov, n. o., Vodárenská 3, Prešov, IČO:
45738556, za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1 €/rok.
Účel nájmu: prevádzka neziskovej organizácie a pre potrebu zabezpečenia týždennej pobytovej
formy pre klientov s autizmom v rámci poskytovania sociálnych služieb.
Doba nájmu: doba určitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny zmluvného vzťahu
do 31.3.2031.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prenájom nehnuteľného majetku neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby
v oblasti sociálnych služieb a humanitárnej starostlivosti u populácie postihnutej autizmom, ktorej
spoluzakladateľom je Prešovský samosprávny kraj.

-

2. Nájom nebytových priestorov do nájmu nájomcu Centrum včasnej intervencie Prešov,
n. o., a to:
nehnuteľný majetok nachádzajúci sa v budove bývalého internátu, s. č. 12591, na parcele č. C
KN 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísaný na LV č. 6620 - nebytové priestory na 6. a 7.
poschodí budovy o celkovej výmere 105,80m2 (obytné miestnosti o výmere 63,00m2, vedľajšie
miestnosti 42,80m2)
do nájmu nájomcu – Centrum včasnej intervencie Prešov, n. o., Vajanského 19, 080 01
Prešov, IČO: 45744700, za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:
- hlavné priestory – triedy a kancelárie .......................................................... 14,19 €/m2/rok
vedľajšie miestnosti - chodby, sociálne zariadenie, balkóny............................5,46 €/m2/rok.
Účel nájmu: prevádzka neziskovej organizácie a poskytovanie všeobecne prospešných služieb –
služba včasnej intervencie sa poskytuje pre deti s rizikovým vývinom od narodenia do 7. roku
života v rámci poskytovania sociálnych služieb.
Doba nájmu: doba určitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31. 3. 2031.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prenajaté priestory budú slúžiť pre potreby neziskovej organizácie na poskytovanie všeobecne
prospešných sociálnych služieb v oblasti humanitárnej starostlivosti o deti do siedmich rokov
veku, ak je ich vývoj ohrozený z dôvodu zdravotného postihnutia a rodinám takýchto detí.

Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
49/2014 zo dňa 22. 4. 2014 k nájmu nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá materiál, ktorého predmetom je zmena nájmu časti
nebytových priestorov bývalého školského internátu v správe Strednej umeleckej školy
v Prešove z nájmu nájomcu Súkromnej základnej školy s materskou školou pre žiakov a deti
s autizmom vrátane jej súčastí Súkromného školského klubu detí a Súkromného centra
špeciálno-pedagogického poradenstva do nájmu nájomcu Súkromnej praktickej školy.
Priestory budú využité na poskytovanie vzdelávania žiakov s diagnózou autizmus po skončení
povinnej školskej dochádzky. Predmetný návrh prerokovali príslušné komisie s odporúčacím
charakterom pre zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010 v platnom znení
mení a dopĺňa
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uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 49/2014 zo dňa 22. 4. 2014 k nájmu nehnuteľného
majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, nasledovne:
vypúšťa sa text bodu A a bodu B a nahrádza sa novým textom:
A. k o n š t a t u j e,
že nehnuteľný majetok uvedený v bode B uznesenia je s účinnosťou od 1. 9. 2015 dočasne
prebytočný
B. s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a) ods. 9
písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov
nájom majetku v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská 3, Prešov, a to:
nehnuteľný majetok – nebytové priestory nachádzajúce sa v budove bývalého internátu, s. č.
12591, na parcele KN C p. č. 4687/3 v katastrálnom území Prešov, zapísanej na LV č.
6620 - nebytové priestory na prízemí budovy o celkovej výmere 106,35 m2 (4 miestnosti
spolu o výmere 75,21 m2, vedľajšie priestory – chodby, sociálne zariadenie, balkóny
spolu o výmere 31,4 m2)
do nájmu nájomcu – Súkromná praktická škola, Družstevná 40/7173, Prešov, IČO:
42419034, za nižšie uvedených podmienok:
Výška nájomného za ročné nájomné bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:hlavné priestory – triedy a kancelárie ................................................................ 14,19 €/m2/rok
- ostatné priestory – chodby, sociálne zariadenie, balkóny .....................................5,46 €/m2/rok.
Nájomné bude každoročne zvyšované o mieru inflácie za predchádzajúci rok.
Účel nájmu: poskytovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pre žiakov s diagnózou autizmus
po ukončení povinnej školskej dochádzky.
Doba nájmu: doba určitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy, najskôr od 1. 9. 2015
do 31. 3. 2031.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Nehnuteľný majetok bude využívaný na výchovno-vzdelávacie účely pre žiakov s autizmom
po ukončení povinnej školskej dochádzky nadväzujúce na vzdelávanie a ďalšie všeobecne
prospešné služby poskytované v objekte klientom postihnutých autizmom.

Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 16 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Predseda PSK Chudík uviedol, že o tomto bode zastupiteľstvo rokovať nebude vzhľadom
na to, že pri prerokovávaní bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2015 nebola schválená čiastka
vo výške 234 400 € na odkúpenie nehnuteľnosti a pozemku pri objekte KUMŠT v Prešove.

K bodu 17 – Návrh na dofinancovanie projektu „Archeologické
dedičstvo regiónov, šanca na rozvoj turistiky“ (projekt číslo
WTSL.02.01.00-18-250/10, projekt realizovaný z Programu
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013,
oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej spolupráce v oblasti
turizmu) pre subjekt v pôsobnosti PSK Vlastivedné múzeum
Hanušovce nad Topľou z vlastných prostriedkov PSK: Podľa slov Ing.
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Benesa, generálneho riaditeľa ARR PSK, celková hodnota projektu činila 355 897,85 €.
Počas realizácie stavby boli zistené práce, ktoré neboli zahrnuté v rozpočte, resp. boli
nepredvídateľné a z toho titulu si dovoľuje požiadať zastupiteľstvo o dofinancovanie
v objeme 46 482 €. K uvedenej problematike bol zvolaný kontrolný deň za účasti všetkých
zúčastnených strán, to znamená Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, ARR
PSK ako projektového manažéra, stavebného dozoru, realizátora stavebných prác ako aj
poslancov PSK za volebný obvod Vranov nad Topľou. V prílohe materiálu je možné vidieť,
že skutočne ide o atypické stavby, ktoré bolo veľmi ťažké naprojektovať vo vzťahu
k materiálovým výdavkom a skladbám materiálov. Okrem toho vznikol problém s objavením
zvyškov betónového chodníka, ktoré bolo potrebné odstrániť, bez toho by sa nemohli
zrealizovať jednotlivé stavby uvedené v prílohe.
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
projektu „Archeologické dedičstvo z regiónov, šanca na rozvoj turistiky“ (projekt číslo
WTSL.02.01.00-18-250/10, projekt realizovaný z Programu cezhraničnej spolupráce
Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, oblasť podpory 2.1 Rozvoj cezhraničnej
spolupráce v oblasti turizmu) pre subjekt v pôsobnosti PSK Vlastivedné múzeum
Hanušovce nad Topľou vo výške 46 482,00 eur vrátane DPH z vlastných zdrojov.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 18 - Informácia o zmene sídla Obchodnej akadémie
v Bardejove: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, predkladá návrh
na presťahovanie Obchodnej akadémie, Stöcklova 24 v Bardejove do priestorov Strednej
priemyselnej školy, Komenského 5 v Bardejove v zmysle školského zákona NR SR č.
245/2008 Z. z., zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. a po súhlase príslušnej rady školy. Dôvodom
presťahovania sú pretrvávajúce finančné problémy obchodnej akadémie a voľné priestory
v priemyselnej škole hlavne v pavilónoch A, B, C. Presťahovanie by sa malo uskutočniť k 1.
9. 2015.
Diskusia:
Poslanec Šmilňák si v materiáli všimol, že riaditeľ strednej priemyselnej školy vyčíslil
náklady na výmenu okien, zateplenie budovy a opravu strechy na viac ako 200 000 €.
V úprave rozpočtu nezbadal túto položku. Chcel vedieť, či sú pripravené prostriedky, aby
došlo k istým úpravám tak, aby sa škola mohla presťahovať. Víta opravu a zateplenie budovy,
lebo vlastne nevyužitý priestor, ktorý momentálne chátra, bude ďalej slúžiť potrebám VÚC
a strednému školstvu. Škola predpokladá od budúceho školského roka 152 – 153 žiakov, čo je
len odhad, ktorý sa nenaplní. Ako riaditeľ strednej školy a človek, ktorý sa trochu venuje
racionalizácii, už dnes vie, že škola, ktorá má menej ako 170 – 180 žiakov ekonomicky
neprežije, lebo prvých 120 000 € každá škola potrebuje na elektrinu, vodu, plyn, na zaplatenie
riaditeľa, ekonómky, školníka, upratovačky. Presťahovanie obchodnej akadémie vníma len
ako prvý krok racionalizácie. Z jeho pohľadu bude musieť dôjsť aj k spojeniu škôl tak, aby sa
ušetrili peniaze na manažmente, aby vedľa seba neboli v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
dvaja riaditelia a dva manažmenty, lebo aj keď sa škola presťahuje z jednej menej efektívnej
budovy do viac efektívnej, dokážu na prevádzkových nákladoch ušetriť okolo 5 000 €, to je
všetko. Najviac nákladov sa ušetrí na zrušení jedného manažmentu. Takýmto spôsobom bude
môcť PSK zachrániť v Bardejove aj v iných mestách obchodné akadémie prípadne gymnáziá,
kde počty žiakov klesajú pod 200, čo je už hraničné. Pri poklese pod 170 žiakov sa nedajú
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samostatne udržať. Spýtal sa, či má PSK vykryté náklady na opravu spomínaných priestorov
a či k oprave dôjde do septembra. Predseda PSK Chudík odpovedal, že peniaze na opravu
budú v budúcom roku s riešením v projekte ELENA, lebo je potrebné previesť všetky kroky
cez EIB. Otázka zlúčenia týchto škôl závisí od manažmentu a samotnej Obchodnej akadémie
v Bardejove. Ak dôjde k situácii, ktorú spomenul poslanec Šmilňák, k zlúčeniu samozrejme
dôjde. Keď sa manažment dokáže postarať o svoju školu a bude vedieť vyriešiť situáciu aj
s počtom 150 žiakov, to je druhá vec. PSK už nebude doplácať na situáciu, keď v minulom
roku poskytol škole peniaze na novembrové a decembrové výplaty v sume 45 000 € a nebude
to opakovať. Mrzí ho, že keď v auguste predložil rade školy návrh na odvolanie riaditeľa,
rada školy mu vyjadrila podporu, ale vôbec nevedela, že nemá peniaze na výplaty. Celá
situácia vyšla najavo, až keď nemal peniaze na výplaty. V mnohých prípadoch má rada školy
veľké právomoci, ale celý proces riadi jednoducho riaditeľ. PSK bude sledovať vývoj školy
v budúcom období a prispôsobí sa danej situácii. Poslanec Šmilňák učil na tejto škole, pozná
problémy s vykurovaním, keď sa priestory nahriali len na teplotu 17 stupňov C a každá trieda
sa ešte vyhrievala elektrickým ohrievačom. Mali by sa vymeniť aspoň okná na škole, lebo bez
nejakého zásahu do zateplenia dôjde k ešte vyšším nákladom ako je momentálny stav.
Predseda PSK Chudík dodal, že v prípade tejto situácie PSK môže opraviť časť okien
z peňazí z položky tovary a služby. Poslanec Bujda je členom Rady školy pri OA
v Bardejove. Rada školy niekoľkokrát rozoberala danú situáciu. Už asi dva mesiace je
vedením školy poverená nová riaditeľka. Rada školy zatiaľ nedostala serióznu analýzu
v písomnej podobe a očakáva jej predloženie. Ak sa vyvinie situácia tak, že nebude možné
udržať túto školu, dôjde k zlúčeniu škôl. Zatiaľ nech fungujú obidve školy samostatne
v budove strednej priemyselnej školy.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení b e r i e n a
v e d o m i e návrh na zmenu sídla Obchodnej akadémie, Stöcklova 24 v Bardejove
na Obchodná akadémia, Komenského 5 v Bardejove od 1. septembra 2015.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 19 – Rôzne:
K dlhodobému nájmu Vodárenskej veže v Prešove: Predseda PSK Chudík
uviedol, že počas rokovania dostali poslanci podmienky obchodnej verejnej súťaže
dlhodobého nájmu nehnuteľnosti Vodárenskej veže v Prešove. Mesto Prešov chce vyhlásiť
takúto súťaž ako väčšinový vlastník 7/8 stavby Vodárenskej veže. Podľa § 9 ods. 9 zákona
o majetku vyšších územných celkov sa podmienky, za akých sa prevádza majetok
samosprávneho kraja, primerane použijú aj pri nájme majetku. Z uvedeného vyplýva, že
majetok je možné dať do nájmu spôsobom obchodnej verejnej súťaže, priamym nájmom
alebo z dôvodu hodného osobitného zreteľa, pričom pri nájme nemusí byť dodržaný striktný
postup uvedený v zákone. Spôsob obchodnej verejnej súťaže na prenájom Vodárenskej veže
určil alebo určí uznesením MsZ v Prešove, teda väčšinový vlastník Vodárenskej veže mesto
Prešov. PSK ako vlastník vo veľkosti podielu 1/8 by sa mal k tomuto spôsobu prikloniť.
Nebolo by vhodné prenajímať 1/8-vý podiel inou formou. Z tohto dôvodu bol poslancom PSK
predložený návrh podmienok s tým, že PSK prenajíma majetok cez obchodnú verejnú súťaž
bez toho, aby boli podmienky súťaže schvaľované Zastupiteľstvom PSK. Následne predložil
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návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK berie na vedomie podmienky obchodnej
verejnej súťaže na dlhodobý nájom Vodárenskej veže v Prešove.
Diskusia:
Poslankyňa Turčanová a primátorka mesta Prešov uviedla, že mesto Prešov je vlastníkom
7/8 a PSK 1/8 Vodárenskej veže v Prešove. Keď chce mesto Prešov schváliť na zasadnutí
mestského zastupiteľstva dňa 27. 4. 2015 podmienky obchodnej verejnej súťaže, potrebuje na
tento úkon aj súhlas PSK ako spoluvlastníka s tým, že vyhlasovateľom súťaže je mesto.
Zároveň chce upraviť úvodný text tak, že Mesto Prešov a PSK vyhlasujú obchodnú verejnú
súťaž a kontakt by zostal na mesto Prešov, ktorý je predsa len väčšinovým vlastníkom.
Predložené podmienky by mal prerokovať aj PSK, ktorý môže buď súhlasiť alebo nesúhlasiť
s podmienkami, ale minimálne by mal zobrať na vedomie, že mesto Prešov chce prenajať
Vodárenskú vežu. Predseda PSK Chudík dodal, že listom bolo mestu Prešov oznámené, že
PSK chce mať vo výberovej komisii jedného zástupcu a aby príjem z 1/8-vého podielu bol
príjmom pre PSK. Ak tieto veci budú splnené, nebude žiadny problém. Poslanec Benko
poukázal na bod 8., kde súťažiaci prijíma podmienku, že prioritne zrealizuje uvedené
stavebnomontážne práce a napr. pri štvrtej odrážke má nahradiť pôvodné drevené a oceľové
okná novými oknami tak, ako sú zrealizované na poschodí s izolačným dvojsklom. Chcel
vedieť, v akom časovom termíne budú tieto práce prevedené a zrealizované, lebo slovo
prioritne môže znamenať polrok aj desať rokov. Predseda PSK Chudík odpovedal, že
podmienky obchodnej verejnej súťaže nevyrieši Zastupiteľstvo PSK ale MsZ v Prešove.
Zastupiteľstvo PSK v podstate len prijme podmienky predložené mestom Prešov, lebo
väčšinový vlastník by mal rozhodnúť o podmienkach nájmu a PSK by mal zobrať na vedomie
podmienky schválené MsZ v Prešove a neriešiť ich iným spôsobom. Poslankyňa Turčanová
dodala, že podrobne sa podmienkami obchodnej verejnej súťaže bude zaoberať MsZ
v Prešove na zasadnutí dňa 27. 4. 2015. Odpoveď na otázku poslanca Benka sa nachádza
v bode 7. s tým, že vecný, finančný a časový rozpis realizácie predloží sám súťažiaci.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
b e r ie n a
ve d om ie
podmienky obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý nájom Vodárenskej veže v Prešove.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

Návrh na dofinancovanie archeologického výskumu, zemných prác
a výkonu autorského dozoru na základe rozhodnutia Krajského
pamiatkového úradu Prešov č. KPUPO-2014/6345-3/18358/MX a KPUPO2014/6370-3/18375/MX zo dňa 24. 3. 2014 v rámci projektu “Rekonštrukcia
objektu Podtatranského múzea v Poprade“: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR
PSK, oboznámil prítomných s tým, že rekonštrukcia tohto objektu sa už začala, ale na základe
rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove je nutné prizvať autorizovaného
archeológa na archeologický výskum. Cena je určená vo výške 660 € vrátane DPH. Ďalej je
potrebné dofinancovanie zemných prác spojených s archeologickým výskumom. Bude tam
umiestnená hrobka bojovníka, čiže treba previesť interiérové aj exteriérové sondáže na
základe rozhodnutia archeologického výskumu. Posledná časť sa týka dofinancovania výkonu
autorského dozoru na základe rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu v Prešove, ktorý je
nutný, pretože ide o národnú kultúrnu pamiatku.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
1. dofinancovanie archeologického výskumu v rámci projektu:
„Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“
rozpočet projektu: 1 895 097,79 eur
cena archeologického výskumu: 660,00 eur s DPH
2. dofinancovanie zemných prác – archeologická sondáž v rámci projektu:
„Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“
rozpočet projektu: 1 895 097,79 eur,
cena zemných prác: 4 000,00 eur s DPH
3. dofinancovanie výkonu autorského dozoru na základe požiadavky Krajského
pamiatkového úradu a zhotoviteľa stavby v rámci projektu:
„Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“
rozpočet projektu: 1 895 097,79 eur,
cena výkonu autorského dozoru: 7 500,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 20 – Interpelácie poslancov:

nikto z prítomných poslancov

nevzniesol žiadnu interpeláciu.

K bodu 21 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 10. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK a poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť. Zároveň ich pozval na 11.
zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 16. 6. 2015.
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Zapisovateľka:
.........................................................

Katarína Očkaiová

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH

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

Ing. Stanislav Kahanec

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

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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

43

