Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 10 / 2015

z 11. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 16. júna 2015 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2015.
4. Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016.
5. Zásady rozpočtového procesu PSK.
6. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
7. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
8. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2014.
9. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
11. Návrh na členov Správnej rady a kandidátov na členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
12. Rôzne.
13. Interpelácie poslancov.
14. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 11.
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
Ceľuch, Lukša, Kuročka.
Nikto z prítomných poslancov nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh k programu
rokovania.
Program 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2015.
4. Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže úveru z EIB pre rok 2016.
5. Zásady rozpočtového procesu PSK.
6. Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
7. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
8. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2014.
9. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
10. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
11. Návrh na členov Správnej rady a kandidátov na členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o.
12. Rôzne.
13. Interpelácie poslancov.
14. Záver.

Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
Program 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyne Aftanasovú, Madzinovú a
poslancov Barana, Molčana, Sokola.
Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Obrimčáka a poslanca Damankoša.

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 10. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 – 186/2015 sa nevyhodnocovalo uznesenie č.
27/2014 v bode B.1 k prizývaniu poslancov PSK za príslušný volebný obvod na kontrolné dni
k jednotlivým stavebným prácam naviac a v bode B.2 k podaniu 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, lebo neboli vyvolané
žiadne práce naviac. Uznesenie č. 173/2015 v bode B, týkajúce sa predloženia návrhov na
modernizáciu ciest - elimináciu bezpečnostných rizík v súlade s pravidlami stanovenými EIB
pre čerpanie úverových zdrojov z 2. tranže riaditeľom SÚC PSK, je splnené. 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.
Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
2

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

Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, v zmysle
ustanovenia § 19e ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších
územných celkov hlavný kontrolór predkladá zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov plán
kontrolnej činnosti. Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2015 tvorí prílohu predkladaného
materiálu. Pravidlom je, že je všeobecný, aby organizácie nevedeli, kde sa budú kontroly
vykonávať. Konkrétny plán má k dispozícii pre poslancov. Plán kontrolnej činnosti v II.
polroku 2015 bude zameraný na dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK aj
na Úrade PSK, splnenie opatrení prijatých z kontrol, dodržiavanie všeobecne záväzných
právnych predpisov a VZN, vypracovanie odborného stanoviska k návrhu rozpočtu PSK na
rok 2016. Na augustovom zasadnutí zastupiteľstva predloží správu o vybavovaní petícií
a sťažností a správu o kontrolnej činnosti za I. polrok 2015. V zmysle zákona NR SR č.
307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej
činnosti má hlavný kontrolór od 1. januára 2015 ďalšiu povinnosť a to evidovať a prešetrovať
nahlásenú protispoločenskú činnosť zamestnancov PSK a organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK.
Diskusia:
Poslankyňa Madzinová uviedla, že podľa konštatovania hlavného kontrolóra je materiál
naozaj všeobecný. Ako dôvod uviedol, že neprikladá do prílohy konkrétny plán spracovaný
ÚHK PSK, aby sa organizácie nedozvedeli o pripravovaných kontrolách. Zdá sa jej to
nevhodné, pretože organizácie musia mať stále všetky veci v poriadku a nemyslí si, že by
malo byť tajné, v ktorých organizáciách ÚHK PSK prevedie kontrolu. Z predloženého
prehľadu v prílohe, ktorý má byť časovým plánom kontrol, poslanci ani len netušia, koľko
a aké subjekty bude ÚHK PSK bude kontrolovať a ak vznikne z vyvolaného podnetu potreba
kontroly nejakej organizácie, isto ju ÚHK PSK skontroluje. Vyslovila návrh, aby konkrétny
časový plán kontrol dostali poslanci PSK ako prílohu materiálu spracovanú ÚHK PSK.
Poslanec Švagerko podporil poslankyňu Madzinovú a zároveň pripomenul svoju skúsenosť
z Mestského úradu v Poprade, ktorý si dopredu určuje konkrétne subjekty kontroly. Niekedy
to pôsobí aj preventívne, ale hlavne poslanci vedia kontrolovať ako prebieha činnosť úseku
kontroly a čo v danom čase rieši. Poslanec Kahanec súhlasil s predrečníkmi v tom, aby sa
táto vec upravila vhodným spôsobom. Aj mesto Prešov určuje kontrolované subjekty.
Poslanci by mali mať zoznam kontrolovaných subjektov a tým aj otvorený priestor na
doplnenie ďalších. Bol by to prehľadný spôsob, poslanci by vedeli, ktorých organizácií sa
kontrola týka a prípadne by v pláne mohli urobiť korekcie, ak by chceli kontrolovať iné
organizácie. Ing. Hudák odpovedal, že táto téma už bola v minulosti na zasadnutí
zastupiteľstva otvorená. Na túto vec sú dva pohľady, aby to pôsobilo preventívne a aby
organizácie nevedeli o tom, že budú kontrolované. Nemá s tým absolútne problém. Je
zvykom, že správy finančnej kontroly aj NKÚ SR majú plán kontrol schválený na celý rok,
ale nie je zverejnený na konkrétne subjekty. Konkrétny plán kontrol má vypracovaný. Môže
byť prílohou predkladaného materiálu, ak sa na tom zhodnú poslanci PSK, pretože plán
kontrolnej činnosti má byť zverejnený 15 dní pred zastupiteľstvom. Predseda PSK Chudík
dodal, že zrejme záleží od uhla pohľadu na túto vec, keď napr. ani NKÚ nezverejňuje svoj
plán kontrol. Ide o rozhodnutie Zastupiteľstva PSK a hlavného kontrolóra PSK s tým, že
nebol predložený pozmeňovací návrh na zmenu uznesenia. V budúcnosti by mohol byť
konkrétny plán kontrolnej činnosti daný k dispozícii len poslancom PSK.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e plán kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2015.
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Hlasovanie:
za: 56
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 4 – Návrh investičných akcií pre čerpanie 2. tranže
úveru z EIB pre rok 2016:

Ing. Kozák, riaditeľ Správy a údržby ciest PSK,
uviedol, že predložený zoznam investičných akcií vznikol po konzultáciách v časovom
priestore od posledného zasadnutia zastupiteľstva. Obsahuje 51 akcií podľa jednotlivých
volebných okresov. Tento návrh bude po schválení zastupiteľstvom predložený do 2. tranže
úveru z EIB na ďalšie rokovanie s príslušnými pracovníkmi.
Diskusia:
Podpredseda PSK Bieľak predniesol poslanecký pozmeňovací návrh týkajúci sa okresu
Kežmarok aj na základe konzultácie so SÚC PSK, pretože zmeny vyplynuli zo skutočností,
ktoré nastali následne po spracovaní materiálu. Ide o pragmatizmus spočívajúci v tom, že
v bodoch 3.5., 3.6., 3.7. sú tri investičné akcie za celkovú sumu 362 131 €. Táto suma sa
nemení, len prerozdelenie financií medzi jednotlivé tri investičné akcie sa upraví vzhľadom
na to, že bola spracovaná projektová dokumentácia na investičnú akciu „oporný múr
Slovenská Ves“ s nákladmi určenými podľa projektanta v sume 133 000 €, preto je zbytočné
udávať pôvodnú sumu 162 131 €. Následne predložil pozmeňovací návrh v znení:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje zmenu návrhu investičných akcií za okres Kežmarok
nasledovne: poradové číslo akcie 3.5. oporný múr Slovenská Ves v sume 133 000 €, poradové
číslo akcie 3.6. Huncovce v sumu 99 000 €, poradové číslo akcie 3.7. Zálesie – Matiašovce
v sume 130 131 €, spolu za okres Kežmarok 362 131 €. Podľa slov poslanca Kahanca ešte
mnohé cesty potrebujú opravu a sú v nevyhovujúcom havarijnom stave. Poslanci za okres
Prešov mali iné návrhy, ale tým nechce spochybniť potrebu opráv navrhnutých SÚC PSK.
Stretli sa s riaditeľom SÚC PSK a prerokovali jednotlivé návrhy ciest. Aj predseda PSK
prisľúbil, že ďalšie akcie, o ktoré mali poslanci záujem, by mohli byť zaradené v priebehu
ďalšieho roka podľa daných možností. Očakáva ústretovosť v tomto smere, lebo akcií je
strašne veľa a bol by rád, keby sa našla spoločná reč. V podstate ide o určenie priorít.
Zopakoval, že nechce spochybňovať výber cez SÚC PSK, ale na druhej strane sú lokality ako
napr. cesty vedúce cez Vydumanec, ktoré sú vlastne zberným ťahom z mnohých obcí. Niekde
sa riešia konečné obce, niekde je potrebné riešiť cesty v rámci územia mesta, všade je
potrebné vyriešiť nejakú dopravu, preto v budúcom období čaká ústretovosť a ochotu zo
strany SÚC PSK aj predsedu PSK. Poslanec Krajňák dal do pozornosti akciu 4.7. obec
Abranovce v okrese Prešov. Spýtal sa riaditeľa SÚC PSK, či ide o zákrutu smerom na Žehňu
s naozaj nevyhovujúcim stavom a chýbajúcou polovicou vozovky. Pokračoval tým, že
starosta aj viacerí občania Vyšnej Šebastovej už dlhšie upozorňujú na nevyhovujúci stav
komunikácií v ich katastri, najmä na odbočku do obce Severná, kde je potrebný asi celý nový
asfaltový kryt. Požiadal o naplánovanie tejto investície v rámci Vyšnej Šebastovej. Ing.
Kozák odpovedal, že okres Prešov má niektoré úseky ciest, ktoré 30 až 40 rokov neboli
opravené, ale nie vinou SÚC PSK ani PSK. Aj tie návrhy boli orientované skôr na vylepšenie
stavu vozoviek z penetráciou aspoň do živíc. Obec Abranovce je akciou s doplnením 400metrového úseku. Pri Šebastovej všeobecne je problém z vývozom kameniva. Pokiaľ budú
finančné prostriedky a zhorší sa stav, bude danú situáciu SÚC PSK riešiť. SÚC PSK garantuje
bežnú údržbu v rámci možností, čiže ľudovo povedané, všetky diery budú na týchto
komunikáciách zaplátané. Predseda PSK Chudík dodal, že v rámci ROP bude možnosť
čerpania finančných prostriedkov s rozhodnutím mesta, kde tieto peniaze pôjdu a práve tieto
komunikácie sa budú môcť riešiť z týchto prostriedkov. Samotný spôsob musí dohodnúť
Európska komisia s riadiacim orgánom, teda s ministerstvom pôdohospodárstva. Podľa
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názoru Európskej komisie by mali ísť samostatne krajské mestá a samostatne samosprávne
kraje až do samotného výberu. Momentálne to funguje skôr tak, že všetky samosprávne kraje
a krajské mestá urobili jeden riadiaci orgán so spoločným postupom. Teda tento problém sa
musí vyriešiť medzi Európskou komisiou a riadiacim orgánom. Osobne predpokladá
spustenie čerpania týchto finančných prostriedkov v budúcom roku a v dostatočnom množstve
na opravy všetkých spomínaných ciest, o ktorých bude rozhodovať práve mesto.
Návrh na uznesenie (aj s pozmeňovacím návrhom podpredsedu PSK Bieľaka):
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zoznam investičných
akcií na modernizáciu ciest - eliminácia bezpečnostných rizík vo finančnej čiastke 5 715
tis. € z prostriedkov 2. tranže úveru z Európskej investičnej banky pre rok 2016 podľa
jednotlivých úsekov ciest v okresoch PSK tak, ako je uvedený v prílohe tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 189/2015 zo dňa 16. júna 2015
P.č.

Číslo cesty

Miestopis

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
5.1.
5.2.
5.3.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.

II/545
III/544005
III/544006
III/557028
III/556005
III/545016
III/545017
III/559015
III/559013
II/554
II/567
III/558025
III/558026
II/554
II/554 013
III/018144
II/537
II/538
III/018152
II/542
III/067023
III/054024
III/018181
III/018173
II/546
III/018188
III/068013
III/068011
III/050201
III/576001
III/068006
III/543002
III/543011
III/543021
III/543014
III/543040
III/544002
III/543042
III/073001
III/557022
III/557023
III/557016
III/556030
III/556030
II/576
III/554012
III/556001
II/554
III/553001
III/018222
III/018224

Kľušov - Bardejov
Kurov - št.hr. SR/PR
Kurov - obec
Šarišské Čierne
Hrabovec - Bard.Nová Ves
Hervartov
Bogliarka
Čabiny - Sukov
Radvaň - prieťah
Oľka- Repejov
Pčoliné prieťah
Topoľa - Runina
Ruský potok prieťah
Košarovce - Nižná Sitnica
Nižná Sitnica
Štrba - križ. III/018142
Tatr.Lomnica - okr.kr.II/537
Tatr. Štrba - križ. II/537
Poprad - Spišská Teplica
oporný múr Slovenská Ves
Huncovce
Zálesie - Matiašovce
križ. I/18 - Bijacovce
Nemešany - križ. III/018175
Žipov - hr. PSK
Fričovce - Šindliar
Tuhriná - Lučiná
Žehňa
Drienov - Šar. Bohdanovce
Čelovce
Abranovce
Terňa - prieťah
Ostrovany
Miľpoš - spojka
Drienica
St.Ľubovňa-prieťah N.Ľubovňa
Čirč - Ľubotín
Lesnica - spojka
Svidník - prieťah
zosuv Nižný Mirošov
Roztoky - prieťah
Potoky
križovatka Staškovce
Gribov
Vechec - Banské
pred obcou Ďapalovce
Hanušovce n.T. - Remeniny
pred Ondavské Matiašovce
Davidov
Zámutov
Vechec - Juskova Voľa
SPOLU

dĺžka
(km)

rozpočtový
náklad (€)

0,607
0,983
0,800
0,989
0,768
0,655
0,600
1,100
0,809
0,946
1,250
2,000
0,547
0,120
0,380
0,980
0,000
0,646
0,511

128 988 €
127 790 €
80 000 €
123 625 €
99 840 €
90 063 €
90 000 €
115 000 €
100 000 €
102 000 €
140 000 €
190 000 €
40 000 €
424 041 €
49 000 €
112 000 €
150 000 €
89 101 €
82 541 €
133 000 €
99 000 €
130 131 €
221 934 €
41 919 €
138 765 €
150 000 €
160 000 €
80 000 €
70 000 €
60 000 €
50 000 €
80 000 €
120 000 €
130 000 €
107 927 €
150 775 €
114 700 €
134 543 €
111 694 €
170 000 €
62 000 €
104 000 €
136 000 €
106 000 €
39 118 €
44 129 €
144 387 €
116 949 €
31 688 €
102 503 €
39 850 €
5 715 000 €

0,596
1,412
1,800
0,418
1,000
1,000
1,300
0,700
0,650
0,460
0,400
0,640
1,020
1,200
1,300
1,000
1,800
1,117
0,577
0,030
0,605
1,000
1,000
0,907
0,270
0,380
1,237
0,940
0,320
1,070
0,335

Spolu za okres
(€)

okres

740 305 €

Bardejov

317 000 €

Medzilaborce

370 000 €

Snina

473 041 €

Humenné

433 642 €

Poprad

362 131 €

Kežmarok

263 853 €

Levoča

788 765 €

Prešov

357 927 €

Sabinov

400 018 €

Stará Ľubovňa

343 694 €

Svidník

346 000 €

Stropkov

518 624 €

Vranov nad
Topľou

5 715 000 €
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K bodu 5 – Zásady rozpočtového procesu PSK: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK, pripomenula, že prvé zásady boli schválené 12. 12.
2006 a v rokoch 2007, 2008 boli upravené dodatkom č. 1 a č. 2. K vypracovaniu nových
zásad došlo z dôvodu množstva legislatívnych zmien, ktoré nastali. Vypracovaním dodatku č.
3 by sa absolútne stratil prehľad o vykonaných zmenách. Následne vymenovala základné
legislatívne zmeny zásad rozpočtového procesu: zákon NR SR č. 523/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy; zákon NR SR č. 583/2004 o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy; v roku 2011 vstúpil do platnosti a účinnosti ústavný zákon
o rozpočtovej zodpovednosti vzťahujúci sa na celý verejný sektor a štátnu správu; Vyhláška
Štatistického úradu SR č. 257/2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov
verejnej správy SK COFOG; zákon NR SR č. 597/2003 o financovaní základných škôl,
stredných škôl a školských zariadení v platnom znení (normatívy mzdové a prevádzkové).
Upozornila poslancov PSK, aby si na str. 7 v bode 15. v poslednej vete za text „Odbor
organizačný predloží odboru financií“ doplnili znenie „a príslušným komisiám zriadeným pri
zastupiteľstve samosprávneho kraja“, veta ďalej pokračuje „Register investícií v lehote do 15.
septembra bežného roka. V dôvodovej správe sú uvedené zmeny v jednotlivých článkoch
zásad. Spomenula ešte ďalšie: zakomponovanie ekonomického systému SPIN, ktoré využíva
PSK; podľa zákona o rozpočtových pravidlách je PSK povinný vkladať a predkladať údaje
v rámci systému RISSAM, ktorý spravuje ministerstvo financií; zmena webového sídla.
Upozornila na to, že v časti III. s názvom Stanovenie miery podrobnosti spracovania návrhu
rozpočtu PSK sa dopĺňa nad rámec zákona oblasť financovania, bez ktorej by sa, podľa
štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy COFOG, absolútne stratila informácia
o rozpočte jednotlivých inštitúcií. Napr. ak bol úrad pod 01.1.1.7 Vyššie územné celky,
znamenalo to štvrtú úroveň klasifikácie. Od 1. l. 2015 sa používa klasifikácia do tretej úrovne.
Úrad môže mať výdavky nielen v rámci VÚC ako doposiaľ, ale aj výdavky v rámci
funkčných klasifikácií zdravotníctvo, kultúra podľa druhu výdavku. To znamená, že jeden
úrad už nemá jednu funkčnú klasifikáciu, ale organizácia, inštitúcia môže mať aj sedem
a viacej funkčných klasifikácií. Z tohto dôvodu bola zavedená oblasť financovania, aby sa
celkový prehľad o stave rozpočtu za jednotlivé organizácie a úrad nestratil. V časti IV. Rozpis
rozpočtu, časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov, zmeny rozpočtu a rozpočtové
opatrenia PSK je splnomocňovacie ustanovenie, ktorým v zmysle zákona môže zastupiteľstvo
delegovať niektoré právomoci v rámci úprav realizácie rozpočtu na predsedu PSK. Do tejto
časti boli zakomponované už existujúce uznesenia zastupiteľstva z roku 2013. Uznesenia
týkajúce sa napr. úveru na kofinancovanie a predfinancovanie europrojektov čerpaného
z Prima banky tam už nie sú uvedené. Teda tieto uznesenia sú len preklopené do oblasti
právomocí, ktoré deleguje zastupiteľstvo na predsedu PSK. Ostatné časti sú relatívne bez
zmeny. Trochu sa menili termíny s presunom lehôt na spracovanie a predkladanie v súlade so
zákonom o rozpočtových pravidlách. PSK je do 15. októbra povinný predložiť návrh rozpočtu
PSK do NR SR. Zákon sa zmenil a návrh rozpočtu má pre NR SR už len informatívny
charakter, nakoľko sa dospelo do stavu, že do 31. decembra si aj tak územné samosprávy
rozpočet zmenili a záväzný je len schválený príslušným zastupiteľstvom. Návrh zásad bol
predložený v rámci vedenia príslušným vedúcim odborov na pripomienkové konanie, bol ním
oboznámený predseda PSK a prerokovala ho komisia finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Predseda PSK Chudík pripomenul, že návrh Rady PSK zo dňa 15. 6. 2015 predložila
vedúca odboru financií v časti II. s doplnením textu v bode 15. na str. 7.
Návrh na uznesenie (aj s doplnením textu v časti II. v bode 15. na str.7.):
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, so zákonom NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
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verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom NR SR č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
1.
Zásady rozpočtového procesu Prešovského samosprávneho kraja
2.
bezplatný spôsob poskytovania výkonov rozpočtovými organizáciami
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK navzájom.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 3/PSK/2015 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2015: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, uviedla, že od posledného zasadnutia Zastupiteľstva PSK do dnešného
dňa nebola vykonaná žiadna rozpočtová úprava, ktorá by tvorila východisko pre úpravu č.
3/PSK/2015. Predložený materiál obsahuje úpravu rozpočtu bežných príjmov o 44 064 € v
časti nedaňové príjmy – hlavná kategória 200. Bežné výdavky sa upravujú o 14 964 €, tento
rozdiel vzniká tým, že sa finančné prostriedky jednak upravujú o príjmy o 44 064 €, avšak
29 100 € sa presúva z bežných výdavkov do kapitálových výdavkov kapitálového rozpočtu.
Navýšenie rozpočtu bežných výdavkov v časti príjmov a výdavkov je smerované do oblasti
cestnej dopravy. Finančné prostriedky sú určené na vyrovnanie nedoplatku za rok 2014 pre
SAD Humenné v sume 7 594 €. Boli dohodnuté dva dodatky z dôvodu obchádzok, kde PSK
bude vyrovnávať finančné plnenie v prospech SAD Prešov a SAD Humenné. V sociálnom
zabezpečení je presun finančných prostriedkov z DSS Ľubica na základe žiadosti organizácie
v sume 13 100 €. V bode A.2. návrhu na uznesenie sa nachádza úprava kapitálového
rozpočtu. Príjmy sa neupravujú a výdavky sa upravujú v objeme 1 201 577 €, z toho
z rezervného fondu sa zavádzajú do používania finančné prostriedky v objeme 1 172 477 €
a 29 100 € tvorí presun finančných prostriedkov z bežných výdavkov do kapitálových
výdavkov za Úrad PSK a sociálne zabezpečenie. Rozpis jednotlivých čiastok podľa funkčnej
klasifikácie a oblastí financovania je uvedený v bode A.2. a konkrétny rozpis je uvedený
v bode A.4. návrhu na uznesenie podľa jednotlivých investičných akcií. Bod A.3. obsahuje
presun alebo zavedenie finančných prostriedkov z rezervného fondu prostredníctvom
finančných príjmových operácií v objeme 1 172 477 €. K jednotlivým rozpisom kapitálových
výdavkov je textový materiál, ktorý bližšie komentuje jednotlivé návrhy investičných akcií.
Materiál prerokovala komisia finančná, komisia dopravy, komisia sociálna a komisia školstva,
mládeže, TV a športu s prijatím uznesení.
Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že hlavným dôvodom úpravy rozpočtu č. 3 sú zmeny v bežnom aj
kapitálovom rozpočte, najmä teda navýšenie kapitálových výdavkov o viac ako 1 200 000 € s
použitím rezervného fondu a v dvoch prípadoch navýšenie kapitálových výdavkov presunom
z bežných výdavkov. Najviac kapitálových výdavkov smeruje do oblasti cestnej dopravy
a vzdelávania. Materiál obsahuje podrobný rozpis. Požiadal zastupiteľstvo o podporu úpravy
č. 3 a schválenie uznesenia v predloženom znení. Pripomenul, že komisia finančná sa
v poslednom čase zaoberá nielen problematikou financovania investícií a použitím finančných
zdrojov na financovanie nových požiadaviek, ale niekedy vo veľmi krátkom čase rieši aj
technické problémy, čo nie je jej predmetom a úlohou. Z tohto dôvodu požiadal predsedov
jednotlivých komisií, aby si v zmysle schválených Zásad rozpočtového procesu PSK stanovili
priority a vypracované stanoviská jednotlivých komisií predkladali na rokovanie komisie
finančnej, aby sa tak skutočne zmysluplne použili verejné financie. Predseda PSK Chudík
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upozornil na chybu v prvej položke bodu A.4. rozpis kapitálových výdavkov, 01 všeobecné
verejné služby so správnym uvedením SUŠ Kežmarok, nie SOŠ Kežmarok.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
schvaľuje
A.1

A.2

A.3

A.4

Úpravu bežného rozpočtu č. 3/PSK/2015 takto:
Bežné príjmy upraviť o
+ 44 064 €
na
Bežné výdavky upraviť o
+ 14 964 €
na
v tom:
Bežné príjmy
Nedaňové príjmy – hlavná kategória 200 (zdroje 41)
Bežné výdavky
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
Úrad PSK – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)
04.5.1 Cestná doprava
Finančné prostriedky pre prepravcov SAD za služby vo vnútroštátnej
autobusovej doprave (zdroj 41)
v tom:
nedoplatok za rok 2014 pre SAD Humenné, a.s.
Dodatok k zmluve z dôvodu obchádzky – SAD Prešov, a. s.
Dodatok k zmluve z dôvodu obchádzky – SAD Humenné, a. s.
10
Sociálne zabezpečenie
DSS Ľubica – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)
Úpravu kapitálového rozpočtu č. 3/PSK/2015 takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
0€
Kapitálové výdavky upraviť o
+ 1 201 577 €
v tom:
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
04.5.1 Cestná doprava
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
09
Vzdelávanie
10
Sociálne zabezpečenie
Úpravu rozpočtu finančných operácií č. 2/PSK/2015
Príjmové finančné operácie upraviť o
+ 1 172 477 €
Výdavkové finančné operácie upraviť o
+
0€

na
na

157 928 102 €
155 940 757 €

+ 44 064 €

– 16 000 €

+ 44 064 €
7 594 €
18 715 €
17 755 €
– 13 100 €

3 322 328 €
23 894 100 €
+
+
+
+
+

na
na

37 687 €
762 658 €
21 610 €
288 490 €
91 132 €

20 304 621 €
1 720 194 €

Rozpis kapitálových výdavkov
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
Vypracovanie overovacej architektonickej štúdie pre umiestnenie Gymnázia,
HA a SUŠ Kežmarok v areáli kasární (rezervný fond)
4 000 €
Klimatizácia do serverovne Úradu PSK (zdroj 41)
16 000 €
Nákup ekonomického softvéru – Automatizovaný náhľad na naskenované dokumenty
v systéme Fabasoft (rezervný fond)
17 687 €
04.5.1 Cestná doprava (rezervný fond)
SÚC PSK – Vibračný valec s vodiacim kolesom – 4 ks
SÚC PSK – Rezačka špár – píla na asfalt – 2 ks
SÚC PSK – Fréza na asfalt – 2 ks

40 000 €
5 000 €
25 000 €
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SÚC PSK – Rekonštrukcia plynovej kotolne vrátane PD – stredisko Lipany
24 000 €
SÚC PSK – Plynofikácia prevádzkovej budovy vrátane PD – stredisko
Chminianska Nová Ves
29 800 €
SÚC PSK – Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
administratívnej budovy a prevádzkových objektov areálu, oblasť Prešov
19 000 €
SÚC PSK – Termostatizácia a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy
administratívnej budovy a prevádzkových objektov areálu, oblasť Bardejov
18 000 €
SÚC PSK – Sypač pre stredisko Tatranská Štrba (uzn. ZPSK 165/2015)
235 000 €
Rekonštrukcia havarijného stavu priepustu na ceste č. III/067016 v obci Kravany
80 000 €
Rekonštrukcia havarijného stavu mosta na ceste II/542-005 za obcou Slovenská Ves 286 858 €
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rezervný fond)
Podduklianska knižnica Svidník – Nákup OMV
Finančné prostriedky na spolufinancovcanie projektov v rámci grantového
systému MK SR
09
Vzdelávanie (rezervný fond)
Spojená škola Bardejov – Termostatizácia hlavného objektu školy
Hotelová akadémia J. Andraščíka Bardejov – Vybudovanie samostatnej
kotolne v objekte „Ľudová jedáleň“
Spojená škola J. Henischa Bardejov – Rekonštrukcia striech
SZŠ Poprad – Nákup učebných pomôcok pre vyučovanie odborných predmetov
Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník – Rekonštrukcia a vybavenie
školskej jedálne vrátane PD a stavebného dozoru
ŠvP Detský raj – Veľkokapacitná umývačka riadu

20 000 €
1 610 €

22 200 €
70 000 €
20 500 €
9 960 €
162 830 €
3 000 €
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Sociálne zabezpečenie
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Mlynček na mäso a prídavné zariadenie
k strúhaču zeleniny (rezervný fond)
1 092 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia kanalizácie a sociálnych
zariadení (rezervný fond)
4 100 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia a modernizácia tepelného
hospodárstva – dofinancovanie (rezervný fond)
5 000 €
CSS Slnečný dom Prešov – Spevnené plochy a chodníky (rezervný fond)
7 000 €
CSS Slnečný dom Prešov – Sada fit strojov (rezervný fond)
3 000 €
ZpS a DSS Humenné – Konvektomat (rezervný fond)
9 500 €
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Elektrická rúra s príslušenstvom
(rezervný fond)
4 527 €
DSS Giraltovce – Valcový žehlič (rezervný fond)
14 000 €
DSS Ľubica – Oplotenie areálu (zdroj 41)
3 000 €
DSS Ľubica – Vybavenie kuchyne (elektrická panvica, konvektomat,
plynový sporák s elektrickou rúrou) (zdroj 41)
10 100 €
Finančné prostriedky na spolufinancovanie projektov z MPSVaR SR (rezervný fond) 29 813 €

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier:

Poslanec Sýkora, predseda
Správnej rady Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, pripomenul, že
ide o zariadenie PSK, ktoré sa nachádza v Dolnom Smokovci. PSK tento objekt
zrekonštruoval, má ho prenajatý a vykonáva v ňom činnosť JUDr. Hagovský, riaditeľ tohto
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centra. V minulosti komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu rokovala
o pripomienkach súvisiacich s činnosťou Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých
Tatier (ďalej CRT). Konštatoval, že sa podaril výrazný krok dopredu, organizácia funguje
dobre a je známa v Tatranskom regióne. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu aj
správna rada pozitívne hodnotia činnosť CRT. Verí, že v tomto nastúpenom trende bude
pokračovať aj v budúcnosti a tak pomáhať pri rozvoji cestovného ruchu v PSK. Materiál
obsahuje podrobné informácie o činnosti organizácie, jej priority a rámec pôsobenia, prehľad
hlavných aktivít akou bola napr. koordinačná úloha pri príprave Svetovej zimnej univerziády
2015 na Štrbskom Plese, zahŕňa napr. prípravu a plánovanie cyklotrás, riešenie železničnej
dopravy, posilnenie električiek a zubačiek, zároveň rieši veci v rámci mesta Poprad a jeho
okolia. VÚC činnosť tohto centra zatiaľ finančne nestojí nič, lebo na celú činnosť si musí
CRT získať finančné prostriedky svojimi vlastnými aktivitami. Momentálne sa plánuje
využitie CRT ako pomoci pri spracovaní PHSR obciam a mestám. Ak výsledky činnosti CRT
budú aj naďalej pozitívne, určite bude prínosom pre rozvoj cestovného ruchu v Tatrách.
Diskusia:
Poslanec Kahanec poznamenal, že sa výrazne zlepšilo vypracovanie správy od minulého
obdobia. Je v nej uvedené veľké množstvo aktivít CRT, na čom sa podieľa, kde participuje,
kde sa zúčastňuje, spolupracuje, koordinuje atď. Z konkrétnych aktivít registroval Svetovú
zimnú univerziádu 2015, Bike Cenrum Pod Lesom, pobočku prestížnej medzinárodnej
organizácie. Možno by bolo vhodné, aby v nej bol uvedený malý zoznam vecí, ktoré sa
presadili v regióne, aby poslanci vecne vedeli, čo sa vlastne zmenilo. Keďže správa obsahuje
väčšinou všeobecné aktivity, zoznam by mal výpovednú hodnotu o pokročení cestovného
ruchu a konkrétnych veciach, ktoré sa udiali v regióne s uvedením konkrétnych miest
v regióne. V budúcnosti by privítal aspoň jednu stranu takýchto aktivít v materiáli. Poslanec
Sýkora akceptoval danú pripomienku a povedal, že v budúcnosti sa budú snažiť spracovať
a uviesť v materiáli podstatné veci s väčšou výpovednou hodnotou. Poslanec Krajňák dal do
pozornosti str. 5, kde sa hovorí o systémovom návrhu udržateľného riešenia financovania
výkonov tatranských elektrických železníc. Celý projektový zámer sa plánuje do IROP PSK.
Zaujímal sa, čo je jeho podstatou, pretože využíva tatranské železnice. Ďalej pripomenul, že
p. Mikolášik, poslanec Európskeho parlamentu, prezentoval asi pred rokom priamo z Bruselu
návrh o vytvorení tzv. Karpatskej stratégie, teda o dosť veľkej finančnej podpore regiónu
Tatier vrátane zokruhovania. Chcel vedieť, čo je nové v tejto súvislosti. Na prvú otázku
odpovedal poslanec Sýkora. Financovanie železnice je už dva roky otvorené, lebo železnice
nechcú pridať ďalšie spoje, pričom je potrebné zvýšenie počtu električiek a zubačiek pre
množstvo návštevníkov Tatier. Vníma to ako jednorazovú aktivitu s tým, že sa bude tlačiť na
doriešenie tejto veci v budúcnosti. Financovanie je podobné ako pri KOCR a OCR, teda na
vlastné finančné prostriedky druhú polovicu pridá štát a z tej druhej polovice v podstate
dostáva štát naspäť na posilnenie spojov. Teda nie je to na úkor iných. S KOCR bolo
dohodnuté, že takou čiastkou akou prispejú jednotlivé okresné organizácie, takým istým
podielom získa od štátu a takým istým sa prispieva na aktivity v jednotlivých oblastiach. Je to
podporené všetkými OCR v rámci valného zhromaždenia. To ale nie je systém, v budúcnosti
sa musí nájsť spôsob ako presvedčiť štát o financovaní tejto veci bez ohľadu na bezplatnú
dopravu, ktorá to môže len skomplikovať. Uvidí sa, či bude spokojnosť ľudí väčšia, lebo
železnice nedokážu pridať ďalšie vozne pre krátke peróny. Z tohto dôvodu musia električky
chodiť každú polhodinu až hodinu. Predseda PSK Chudík odpovedal, že Karpatská stratégia
v podstate oficiálne neexistuje. Existuje len Dunajská stratégia a v rámci nej Karpatská
stratégia. Mohla by sa otvoriť ako samostatný bod jedine vtedy, keby o to požiadali
minimálne tri krajiny. Zatiaľ o to nepožiadala ani jedna. PSK z úrovne regiónu nemôže
rokovať s Bruselom, lebo ten pozná len úroveň do NUTS II, čo je Slovensko - Východ a v
rámci toho nie je legislatívne na Slovensku žiadna správna jednotka alebo správny orgán.
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Osobne by bol za Karpatskú stratégiu, ktorá by bola pre PSK zaujímavejšia. Zatiaľ túto
otázku neotvorila ani Poľská republika, v podstate ani SR, len europoslanec Mikolášik
a Rumuni a Maďari v podstate súhlasia s Dunajskou stratégiou. Osobne si myslí, že Karpatská
stratégia ostane len v myšlienkach a na papieri a bude súčasťou Dunajskej stratégie.
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 platnom znení b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o činnosti
Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – Informatívna správa o činnosti Inovačného
partnerského centra za rok 2014:

Poslanec Sýkora, predseda komisie
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu, uviedol, že IPC pokračuje v doterajšej činnosti,
je prínosom pre PSK, len je potrebné udržať vytvorené a stanovené aktivity. Materiál
obsahuje základné informácie o IPC, jeho činnosť za rok 2014, návrh aktivít na rok 2015,
financovanie združenia.
Diskusia:
Poslanec Kahanec očakával v tomto materiáli základné výstupy. Obsahuje množstvo
uvedených vecí, ktoré by tam nemuseli byť. Napr. vlastná činnosť a publicita v odrážkach
popisuje všetky veci, ktoré sa bežne dejú ako správna rada, daňové priznanie, príprava
materiálu na zasadnutie zastupiteľstva atď. Chýbajú konkrétne výstupy týkajúce sa napr.
inovačných vouchrov, inovačnej stratégie, podpory malých a stredných podnikateľov, rozvoja
investícií v PSK. K týmto oblastiam by pridal konkrétne výsledky, teda čo sa vlastne podarilo
na tejto úrovni presadiť v regióne. Poslanec Sýkora berie túto pripomienku ako podklad
k vypracovaniu informatívnej správy o činnosti IPC za rok 2015 s lepšou výpovednou
hodnotou. Upozornil prítomných poslancov, že pred zasadnutím zastupiteľstva dostali
prospekt vypracovaný KOCR na propagáciu cestovného ruchu pre malé deti. V prípade
záujmu podrobné informácie poskytne Mgr. Janoško, výkonný riaditeľ KOCR. Predseda
PSK Chudík dodal, že kalendárium bolo prezentované v Bardejove v stredu minulého
týždňa. Je vydané aj v Župných novinách, ktoré vyšli dnes v Prešovskom Korzári.
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 platnom znení b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu o činnosti
Inovačného partnerského centra za rok 2014.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 – Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení,
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania SR: Ing. Holubová, vedúca oddelenia riadiacich a hospodárskych
činností odboru školstva Úradu PSK, predkladá tento materiál v súlade so zákonmi NR SR
č. 245/2008 Z. z., č. 596/2003 Z. z. a č. 302/2001 Z. z. Obsahuje vyradenie Školského
internátu, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasti Strednej odbornej školy elektrotechnickej,
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Hviezdoslavova 44, Stropkov; vyradenie Školskej jedálne, Kukučínova 2, Stropkov ako
súčasti Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov; zaradenie
Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy elektrotechnickej,
Hviezdoslavova 44, Stropkov; vyradenie Školského internátu ako súčasti Strednej odbornej
školy, Komenského 16, Lipany; vyradenie Školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej
školy Majstra Pavla, Kukučínova 6 v Levoči a zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako
súčasti Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova 9 v Levoči. Dané zmeny
prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu, ktorá odporúča zastupiteľstvu schváliť
návrh na uznesenie v predloženom znení.
Diskusia:
Poslanec Damankoš upozornil na dôvody, ktoré viedli k týmto racionalizačným opatreniam
s tým, že pomerne často sa tam vyskytuje nezáujem, nízky počet, znižujúci sa počet. To
znamená, že v školstve naďalej pretrváva situácia s klesajúcim počtom detí. Uskutočnili sa
stretnutia s neverejnými zriaďovateľmi škôl, s ktorými sa začalo diskutovať na tému ďalšej
racionalizácie a optimalizácie počtu tried, škôl, žiakov. Členovia komisie školstva sú o tom
informovaní. Nehovorí sa mu to ľahko, ale v tomto trende sa bude pravdepodobne ešte nejaký
čas pokračovať. Predseda PSK Chudík doplnil, že v roku 2002 bolo viac ako 40 000 takmer
41 000 študentov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, teraz je ich 27 000. Na
základe takejto demografickej krivky musí dôjsť k týmto nevyhnutným zmenám.
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 a v zmysle
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e
1. vyradenie Školského internátu, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasti Strednej odbornej
školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov zo siete škôl a školských zariadení SR
k 31. 08. 2015
2. vyradenie Školskej jedálne, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasti Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.
08. 2015
3. zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy elektrotechnickej,
Hviezdoslavova 44, Stropkov do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2015
4. vyradenie Školského internátu ako súčasti Strednej odbornej školy, Komenského 16,
Lipany zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2015
5. vyradenie Školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy Majstra Pavla, Kukučínova
6 v Levoči zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 08. 2015
6. zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy Majstra Pavla,
Kukučínova 9 v Levoči do siete škôl a školských zariadení SR od 01. 09. 2015.
Hlasovanie:
za: 47
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 10A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predložil návrh na prevod pozemnej komunikácie III/068015
v dĺžke 3,763 km v katastrálnom území Prešov do vlastníctva SR – Slovenskej správy ciest
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa s jej pretriedením a prestaničením a prevod existujúcej
pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 1,996 km vo vlastníctve SR – Slovenskej správy ciest do
vlastníctva PSK s jej pretriedením a prestaničením. Ide o úsek ul. Rusínskej k nadjazdu na
Šarišských Lúkach a úsek od Lesíka delostrelcov po Merkury Market na ul. Duklianskej
v Prešove. Materiál prerokovala komisia dopravy a komisia správy majetku s odporúčacím
charakterom.
Diskusia:
Poslanec Kahanec pripomenul, že riešenie infraštruktúry mesta Prešov je veľmi urgentné.
Súčasná neúnosná dopravná situácia sa prejavuje najmä v čase dopravných špičiek. Chýbajú
obchvatové komunikácie, preto celá doprava smeruje cez husto obývané územia. Keď takéto
riešenie vznikne, je potom potrebné pamätať na veci, ktoré sa tam nachádzajú. Komunikácia
na ul. Rusínskej, ktorá zabočuje doľava smerom k viaduktu cez ul. Arm. gen. Svobodu, bude
teraz cestou I. triedy. To znamená, že úplne natvrdo pôjde tranzitná doprava cez polovicu
územia sídliska Sekčov zhruba so 17 000 obyvateľmi. Chce povedať, že už keď sa dospelo
k tomuto riešeniu a obchvaty tak rýchlo nebudú, je potrebné urobiť opatrenia pre obyvateľov
sídliska na zlepšenie ich normálneho života. Tiež by sa malo presadiť, aby SSC, ktorá bude
vlastníkom tejto komunikácie, urobila riešenia predovšetkým pre prechod ľudí cez cestu.
Predložený návrh je predovšetkým riešením tranzitu a odkláňa ho z pôvodnej trasy, ktorá
prechádzala okolo Lesíka delostrelcov, cez ulice Hollého, Šafárikovu, Dukliansku
s pokračovaním k viaduktu. Ešte raz zdôraznil, že tento tranzit sa dostane na Sekčov,
najhustejšie obývané územie Prešova. Požiadal všetkých kompetentných, aby pre jeho
obyvateľov presadili čo najviac dobrých vecí z dôvodu prejazdu tranzitu a aby v budúcnosti
spoločnými silami presadzovali obchvatové komunikácie, ktoré uľahčia preťaženie sídliska
Sekčov nákladnou dopravou, lebo chýba prieťah mestom a niektoré veci by sa dali riešiť aj
iným spôsobom. Východný obchvat je úplne v nedohľadne, severný obchvat by sa mohol
realizovať a určite sa v budúcnosti dajú riešiť aj preložky súčasných prehustených ciest I/68
s odľahčením týchto trás cez husto obývané územia. Sídlisko Sekčov je najviac zaťažené
týmito problémami, v podobnej situácii sú napr. ul. Sabinovská, Obrancov mieru a ďalšie,
kadiaľ prechádzajú „obchvatové“ cesty cez mesto Prešov. Vopred poďakoval za vynaložené
úsilie pri riešení tohto problému s čo najmenším zaťažením obyvateľov. Kto nebýva na
Sekčove, ten s tým problém nemá, ale kto tam býva, pozná situáciu pri prechádzaní
cesty malými deťmi a starými ľuďmi. Poslankyňa Turčanová podporila stanovisko poslanca
Kahanca. Situácia je tam skutočne neúnosná. Úplne chápe dôvody tohto majetkového prevodu
aj to, že je nevyhnutné pustiť odtiaľ tranzit. Upozornila na to, že ak takto pôjde tranzitná
doprava, bude problém s odbočením z ulíc Jurkovičova a Vihorlatská na cestu. Požiadala
predsedu PSK o pomoc pri rokovaniach so SSC, aby tam boli umiestnené svetelné križovatky,
ktoré uľahčia výjazd vozidiel a zvýšia bezpečnosť ľudí. V týchto miestach je už teraz problém
s odbočením a ešte tam v plnej miere nie je tranzit. Podľa slov poslanca Kužmu sa toto
riešenie považuje za nutné, aj keď samozrejme dočasné. Momentálne je veľmi dobrá
spolupráca všetkých správcov ciest (NDS, VÚC, SSC, mesto Prešov), ktorí majú jasnú
spoločnú víziu a zhodu v tom, čo je potrebné urobiť na týchto cestách a dokonca v akom
poradí. Začína súťaž na diaľničný obchvat, spoločne tlačia na severný obchvat s prísľubom
štátneho tajomníka so začatím jeho výstavby v roku 2017. Začína sa pracovať na preložke
cesty I/68 od Dúbravy až po železničnú stanicu. Bude skutočne potrebný spoločný lobing.
Tak ako sa vedia dohodnúť technické kádre čiže riaditelia správcov, tak bude potrebný aj
spoločný tlak politických orgánov, lebo sú to veľké investície, ktoré sa môžu financovať len
zo štátneho rozpočtu alebo eurofondov. Zároveň bude potrebný politický tlak v oblasti
prejazdnosti križovatiek, ktoré sa pripravujú, alebo sú už pripravené, aby boli veľmi rýchlo
zaradené do plánu investičnej výstavby (križovatky pri bauMaxe, Lidli, ulíc Sibírska - Arm.
gen. Svobodu, Rusínska – Východná). Sú pripravené, otázkou zostáva, či sa ich podarí
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presadiť. Ide o zhodu všetkých správcov ciest na riešení situácie v Prešove a v jeho blízkom
okolí. Poslanec Krajňák súhlasí so spoločným lobingom a postupom. Oceňuje spôsob
riešenia týchto problémov po nástupe primátorky Prešova p. Turčanovej s tým, že komisia
pracuje veľmi systematicky, sieťujú sa všetky zodpovedné a príslušné kompetentné úrady.
Upozornil na to, že bez ohľadu na výstavbu severného obchvatu, trasa od športovej haly cez
ul. Škultétyho na Sekčov následne smerom doľava je dosť frekventovaná, najmä na sídlisku
Sekčov. Všetci chápu, že niet inej možnosti ako toto dočasné riešenie tranzitnej dopravy práve
cez túto časť mesta. Na druhej strane je potrebné zmierňovať dopady tejto dopravy, čiže
niektoré body a križovatky rozpracovať, dobudovať, možno aj rozšíriť. Vie si predstaviť, aby
ul. Arm. gen. Svobodu mala po oboch stranách protihlukové steny a čo je najdôležitejšie, aby
prechádzanie ľudí cez cestu bolo bezproblémové a nezdržovalo dopravu. Požiadal
kompetentných, aby vyvinuli tlak na dobudovanie príslušnej infraštruktúry tejto komunikácie.
Aj keď by sa postavil severný obchvat, tieto cesty budú vyťažené aj z dôvodu obchodných
centier v Prešove postavených práve v tejto lokalite. Poukázal na križovatku pri ZVL, teda
zamýšľaný kruhový objazd pri príchode z Košíc do Prešova, ktorého výstavba momentálne
stojí. Daná firma má zrejme svoje vnútorné problémy, ktoré sa prejavujú slabou aktivitou na
samotnej stavbe. Úzko to súvisí s plynulým prejazdom cez Prešov v čo najkratšom čase.
Z tohto dôvodu požiadal o pozitívny lobing mesta aj VÚC v tejto veci, lebo v záujme
všetkých by malo byť dodržanie nastavených termínov spustenia tejto cesty. Poslanec
Kahanec dodal, že dobudovanie križovatiek je nevyhnutné kvôli nevyhovujúcim
dispozičným riešeniam, počnúc ul. Pod Táborom, pokračujúc ul. Exnárovou, Vihorlatskou
a ich vyústením na ul. Arm. gen. Svobodu. Svojím dopravným značením ale aj priestorovo sú
absolútne nevyhovujúce už teraz. Protihlukové steny sa asi urobiť dajú, ale najväčším
problémom budú bezpečné prechody chodcov cez štvorprúdovú cestu, ale v záujme
bezpečnosti je to nevyhnutné. Spolieha sa teda na solídne riešenia. Podľa slov predsedu PSK
Chudíka z tejto diskusie v podstate vyplýva, že VÚC má spraviť všetko pre vylepšenie
cestnej infraštruktúry v meste Prešov s tým, že poslanec Kužma priblížil skutočný stav vecí
a niekto sa chce len vyrozprávať. Toto je v prvom rade záležitosťou NDS, SSC a mesta
Prešov, nie PSK. Ten môže pomôcť a chce to tak aj urobiť. Spýtal sa, čo urobilo mesto Prešov
za posledných 15 rokov, aby všetky veci spomenuté v diskusii boli alebo eventuálne neboli,
aby sa nemuseli robiť navrhnuté rozhodnutia, ktoré znamenajú nutné zlo. Dovolí si tvrdiť, že
okrem Nábrežnej komunikácie nič. Teraz sa konečne pohli ľady hlavne vďaka štátnemu
tajomníkovi p. Stromčekovi. Ide sa robiť napr. D1, je už vyhlásené verejné obstarávanie a je
to aj finančne zabezpečené. Severozápadný obchvat (severný) z Veľkého Šariša smerom na
Kapušany je pracovne rozbehnutý tak, že v roku 2017 by sa mohol začať stavať. Nie sú na to
ešte prichystané peniaze, ale pred dvomi rokmi nebolo nič. Takže PSK urobil množstvo
krokov na zlepšenie tohto stavu, ale teraz nikto nemôže chcieť, aby sa naraz urobilo
a vyriešilo to, čo jednoducho spalo dlhé roky. Tento predložený návrh majetkových prevodov
bol podpísaný s ministerstvom dopravy ako dohoda v roku 2011 na základe prechodu
tranzitnej dopravy na základe petície z ul. Šafárikovej, keď samotné kamióny začali chodiť
cez ul. Arm. gen. Svobodu. Vtedy sa s ministerstvom dohodlo, že si SSC zoberie túto cestu a
dokončením ul. Škultétyho a Kuzmányho sa celý systém zokruhuje, kým sa postavia tie dva
obchvaty. Alfa a omega riešenia tejto celej situácie mesta Prešov je južný obchvat (západ –
juh) a severný obchvat R4. To sú základné veci, ktoré jednoducho mali byť. Je dobré, že bude
severný obchvat a nie juhovýchodný, lebo ten by nevyriešil celú dopravnú
problematiku mesta Prešov. Táto vec sa tak isto podarila teraz. Vychádzalo sa zo súčasnej
situácie, ktorá nastala, pretože nie sú obchvaty. To sa jednoducho teraz musí prežiť a všetci
štyria správcovia ciest musia spraviť všetko pre to, aby to bolo čo najskôr. D1 bude, ale
nevyrieši problém tak, ako ho vyrieši obchvat R4. Bude potrebné pracovať na tom, aby sa aj
po voľbách v marci roku 2016, odhliadnuc od toho aká bude vláda a ministerstvá,
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pokračovalo v tom, čo sa podarilo a urobilo za tieto 2 – 3 posledné roky. Požiadal poslancov,
aby to brali do úvahy a nerozprávali o tom, že je potrebné rýchlo robiť. Každý vie, čo je
potrebné urobiť, len sa to nedá naraz a veľa vecí treba naprávať. Treba to skúsiť robiť
spoločne a vtedy to pôjde. Berie na vedomie fakt, že táto situácia znepríjemňuje život ľuďom
na Sekčove, ale iné východisko nie je. Keď sa zrušila pre tranzit ul. Šafárikova, samotné
kamióny začali chodiť cez ul. Arm. gen. Svobodu a jednoducho tranzit musí niekde ísť. Do
času vyriešenia dvoch obchvatov si môže SSC tieto úseky ciest sama zabezpečovať ako cesty
I. triedy a ul. Šafárikova, Hollého prejdú pod VÚC. Poslanec Kahanec nespochybňuje
potrebu riešenia severného obchvatu a D1, aj to podporuje. Ale netreba hovoriť
o vyrozprávaní sa, pretože na Sekčove žije 17 000 obyvateľov. Ani jeden z diskutujúcich
nežije na Sekčove. Keď bude diskutovať ten, čo tam býva a pozná situáciu, potom môže
rozprávať ako privíta tranzitnú dopravu na sídlisku Sekčov. Treba poznať situáciu pri
prechádzaní cez túto cestu. Nehovoril o tom, že treba rýchlo všetko spraviť, ale
o nevyhnutných veciach pri budovaní tejto cesty, teda o rekonštrukcii križovatiek, ktoré sú
v súčasnosti v nevyhovujúcom stave, protihlukových stenách, bezpečných prechodoch.
Poslanec Kužma samozrejme uznáva, že v tejto veci sa zaspalo, aj že sa veci pohli. Dnes autá
reálne chodia po celej komunikácii Arm. gen. Svobodu, prichádzajú na ul. Solivarskú
a pokračujú k železničnej stanici. Aj po tomto pretriedení a prestaničení bude veľmi zaťažená
cesta III. triedy v pôsobnosti PSK, čiže mesto Prešov a VÚC budú musieť spoločne riešiť
križovatky na ul. Solivarská a Arm. gen. Svobodu a na ul. Solivarská a Východná pri
Baumaxe. Mesto bude musieť riešiť svetelné signalizácie. Ale situácia si vyžaduje, aby všetci
štyria správcovia ciest spoločne postupovali pri riešení týchto problémov a myslí si, že práve
nastal ten čas.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10, § 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) a § 16 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.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

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 odsek 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov:
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe
Správy a údržby ciest PSK v k. ú. Prešov, a to:
existujúcej pozemnej komunikácie III/068015 v dĺžke 3,763 km na I/68 od uzlového bodu
A3722A009 po uzlový bod 3722A006 v pôvodnom kumulatívnom staničení km 0,000 – 3,763
vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zákona o pozemných komunikáciách č.
135/1961 Zb. (cestný zákon)
do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19
Bratislava, IČO: 0000 33 28, za celkovú hodnotu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Narastajúca intenzita dopravy v meste Prešov v rámci cestnej siete SR vyvolala potrebu
pretriedenia cesty III/068015 do vyššej kategórie. Súčasná cesta I/68 na území mesta Prešov
svojou polohou a technickými parametrami nespĺňa štandardy cestného ťahu európskeho
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významu a štátnej cesty I. triedy. Pri zmene usporiadania úsekov ciest I/68 a III/068015 sa
zlepší bezpečnosť cestnej premávky, plynulosť dopravy a priepustnosť križovatiek. Prevodom
cestných komunikácií I/68 a III/068015 a s tým spojeným pretriedením a prestaničením
cestných komunikácií I/68 a III/068015 sa dosiahne účelné usporiadanie cestnej siete.
B.2

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 000 33 28, v k. ú. Prešov, a to:
existujúcej pozemnej komunikácie I/68 v dĺžke 1,996 km na III/068015 od uzlového bodu
A3722A004 po uzlový bod A3722A009 v pôvodnom kumulatívnom staničení km 78,357 –
80,353 vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zákona o pozemných komunikáciách
č. 135/1961 Zb. (cestný zákon)
do vlastníctva Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 378
704 75, za celkovú hodnotu 1,00 €.

Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 10B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je prevod časti
pozemnej komunikácie III/557007 v katastrálnom území Nižná Oľšava a Miňovce do
vlastníctva SR – Slovenskej správy ciest s jej pretriedením a prestaničením. Na pôvodnom
úseku cesty I/15 v katastrálnom území Nižná Oľšava a Miňovce v okrese Stropkov vznikol
v roku 2010 zosuv, ktorý neumožňoval ďalej opravu tejto cesty, preto sa urobilo náhradné
riešenie a tento návrh dopĺňa celý obchvat. Komisia dopravy a komisia správy majetku
vyjadrili súhlas s predmetným návrhom. Predseda PSK Chudík chcel vedieť, či je most na
tomto úseku dlhom 179 metrov daný v rámci vetvy vrátane súčastí pozemnej komunikácie.
Ing. Kozák odpovedal kladne.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8 ods. 7 písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
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 odsek 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, a to:
existujúcej pozemnej komunikácie III/557007 v dĺžke 0,179km na I/15 s posunutím
pôvodného uzlového bodu A2833A03500 o 0,179 km do novovytvoreného dopravného
napojenia (križovatky) vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zákona o pozemných
komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon),
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do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19
Bratislava, IČO: 0000 33 28, za celkovú hodnotu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zosunutím s devastačným poškodením cesty I/15 v k. ú. Nižná Oľšava a k. ú. Miňovce vznikla
potreba vybudovania novej preložky cesty prvej triedy I/15 v dĺžke 0,610 km v danom úseku.
Vyvolaná potreba pretriedenia do vyššej kategórie a prevodu časti úseku cesty III/557007
v dĺžke 0,179 km, ktorý slúži k prepojeniu novovybudovanej preložky I/15 a existujúcej cesty
I/15, plní verejnoprospešný záujem, lebo cestná komunikácia slúži širokej verejnosti.
Majetkový prevod vo väzbe na pretriedenie úseku cesty III/557007 optimalizuje usporiadanie
cestnej siete.

Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 10C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá návrh na zámenu nehnuteľného majetku
v katastrálnom území Vyšný Žipov medzi PSK a obcou Vyšný Žipov bez vzájomného
finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Obec Vyšný Žipov požiadala
PSK o zámenu pozemkov vo vlastníctve obce pod cestnou komunikáciou III/018216
a III/018217. Ide v podstate o zelený pás, chodníky a predmetné teleso cesty. PSK získa 5 141
m2 a obec nadobudne 4 696 m2. Komisia dopravy a komisia správy majetku vyjadrili súhlas
s týmto návrhom.
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 ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov a Obcou Vyšný Žipov, 094 33 Vyšný Žipov 83,
IČO: 00332950, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Vyšný Žipov nadobúda do
vlastníctva:
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Správy
a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01 Prešov, zapísaný na LV č. 58, k. ú. Vyšný Žipov,
a to:
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pozemky registra C KN:
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 766/4, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 1312 m2,
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 766/7, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 370 m2,
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 766/8, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 41 m2,
odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN 766, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 5820 m2, zapísanej na LV 58, k. ú. Vyšný Žipov,
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 882/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 1183 m2,
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 882/3, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 686 m2,
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 882/4, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 1104 m2,
odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN 882, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria, o výmere 4681 m2, vedenej na LV 58, k. ú. Vyšný Žipov,
v rozsahu geometrického plánu č. 10806881-70/2014 spracovaného spoločnosťou
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 10806881, úradne overeného Okresným úradom Vranov nad Topľou pod
číslom G1-558/14 dňa 4.12.2014,
ťarchy: bez zápisu.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4696 m2.
2. Obec Vyšný Žipov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do
vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 01
Prešov:
nehnuteľný majetok vo vlastníctve Obce Vyšný Žipov zapísaný na LV 564 a 1159, k. ú.
Vyšný Žipov, a to:
pozemky registra C KN:
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 767/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 1132 m2, odčlenená od parcely registra C KN, číslo
parcely 767/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, o výmere 1327 m2,
zapísanej na LV 564, k. ú. Vyšný Žipov,
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 799/5, druh pozemku vodné
plochy, o výmere 12 m2, odčlenená od parcely registra C KN 799/1, druh pozemku
vodné plochy, o výmere 5130 m2, zapísanej na LV 564, k. ú. Vyšný Žipov,
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 799/4, druh pozemku vodné
plochy, o výmere 8 m2, odčlenená od parcely registra C KN 799/3, druh pozemku
vodné plochy, o výmere 4632 m2, zapísanej na LV 564, k. ú. Vyšný Žipov,
v rozsahu geometrického plánu č. 10806881-70/2014 spracovaného spoločnosťou
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 10806881, úradne overeného Okresným úradom Vranov nad Topľou,
katastrálny odbor, pod číslom G1-558/14 dňa 4.12.2014,
ťarchy: bez zápisu,
- novovytvorená parcela registra C KN, číslo parcely 767/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 3989 m2, odčlenená od parciel zapísaných na LV 1159, k.
ú. Vyšný Žipov, a to: od parcely registra KN E 2203/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria, o výmere 3980 m2 a parcely registra KN E 2215/1, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria, o výmere 5807 m2,
v rozsahu geometrického plánu č. 10806881-96/2014 spracovaného spoločnosťou
GEODET Marián Urban-geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad
Topľou, IČO: 10806881, úradne overeného Okresným úradom Vranov nad Topľou,
katastrálny odbor, pod číslom G1-557/14 dňa 4.12.2014,
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ťarchy: bez zápisu.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5141 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Pozemky, ktoré odovzdá Obec Vyšný Žipov do vlastníctva Prešovskému samosprávnemu
kraju, sa nachádzajú pod cestnou komunikáciou III/018216 a III/018217. Cestná komunikácia
slúži širokej verejnosti, plní verejnoprospešný účel širokej motoristickej verejnosti. Zámenou
pozemku, ktorý sa nachádza pod cestnou komunikáciou, nadobudne Prešovský samosprávny
kraj vlastníctvo k nevysporiadaným nehnuteľnostiam, ktoré sú trvalo zastavané stavbou.
Pozemky, ktoré Prešovský samosprávny kraj odovzdáva do vlastníctva Obce Vyšný Žipov, sa
nachádzajú pod chodníkom a zeleným pásom pri ceste III/018216 a III/018217. Prevádzané
pozemky budú naďalej plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti,
obyvateľom a návštevníkom obce. Obec Vyšný Žipov, v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961
Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a § 7 ods. 1
písm. d) vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách
(cestný zákon), chodník postavený na prevádzanom pozemku spravuje a vykonáva jeho
údržbu.

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

K bodu 11 – Návrh na členov Správnej rady a kandidátov na
členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o.:

MUDr.
Zbyňovský, MPH, vedúci odboru zdravotníctva Úradu PSK, uviedol, že dňa 21. 6. 2015
končí 5-ročné funkčné obdobie členov Správnej a Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnie, n.
o., ktorých schvaľujú a odvolávajú zakladatelia organizácie. V dôsledku uvedeného predkladá
návrh členov Správnej rady a kandidátov na členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice,
n. o. Predseda PSK Chudík požiadal o úpravu uznesenia v bode B v znení „návrh nových
členov“.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 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
ukončenie 5-ročného funkčného obdobia členov Správnej rady Ľubovnianskej nemocnice,
n. o., ku dňu 21. 6. 2015 v zložení: Ing. Mária Holíková, PhD.,
Ing. Peter Sokol,
Mgr. Rudolf Žiak
a členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., v zložení:
MUDr. Andrej Havrilla, JUDr. Anna Aftanasová
B/ s c h v a ľ u j e
návrh nových členov Správnej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., s účinnosťou
od 22. 6. 2015 v zložení: Ing. Jozef Kandráč,
Ing. Peter Sokol,
Mgr. Rudolf Žiak
a návrh nových členov Dozornej rady Ľubovnianskej nemocnice, n. o., v zložení:
MUDr. Andrej Havrilla, JUDr. Anna Aftanasová.
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Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 3

K bodu 12 – Rôzne:
Návrh na dofinancovanie výkonu autorského dozoru a dozoru statika
v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta
v Šarišskej galérii“ (kód ITMS: 22130120099) ROP, Opatrenie 3.1
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov: Ing. Lupták, ARR PSK, uviedol, že
uvedené činnosti sú nevyhnutné na bezproblémovú implementáciu projektu, lebo ide o
stavebný zásah v bezprostrednej blízkosti pôvodných renesančných objektov v historickom
jadre mesta. Táto rekonštrukcia siaha od úrovne základov až po konštrukciu krovu. Až pri
realizácii stavby sa preukáže skutočný stav objektu, ktorý predtým nedokázal presne
zadefinovať odborný architektonický prieskum, ani komplexná obhliadka celého objektu
počas fázy zamerania súčasného stavu a projektovej prípravy. Už pri odkopových prácach
narazil realizátor stavebných prác na starú nezakreslenú šachtu pri budove č. 49. Taktiež
medzi budovami č. 49 a č. 51 sa nachádza studňa, ktorá je síce zakreslená, avšak nevie sa
zistiť jej hĺbka, čo bude reálne zistené až pri ďalších odkopových prácach. Na uvedenom
mieste, t. j. medzi dvoma stenami galérie budov č. 49 a č. 51, sa bude realizovať výkop do
hĺbky 6 metrov, pretože tam bude prístavba schodiska, ktoré bude mať komunikačnú,
evakuačnú a bezbariérovú funkciu. Z uvedených dôvodov a vzhľadom na nevyhovujúci
súčasný stav objektov je nutná osobná účasť statika v rámci celej realizácie projektu, aby sa
predišlo poškodeniu v prípade spadnutia stavby. Statik v spolupráci s autorom projektu budú
dozorovať na uvedenej stavbe, schvaľovať a prekresľovať prípadné zmeny podľa reálnych
zistení na stavbe a preberú tak plnú zodpovednosť za úspešnú realizáciu tak, aby sa vyhlo jej
spadnutiu prípadne inému poškodeniu objektov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
1. dofinancovanie výkonu autorského dozoru v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia
výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ (kód ITMS: 22130120099) ROP, Opatrenie 3.1
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov v cene 6 000,00 eur s DPH
2. dofinancovanie dozoru statika v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného
sveta v Šarišskej galérii“ (kód ITMS: 22130120099) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie
kultúrneho potenciálu regiónov v cene 6 000,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 6
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13 – Interpelácie poslancov:

nikto z prítomných poslancov

nevzniesol žiadnu interpeláciu.

K bodu 14 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 11. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK a poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť. Zároveň ich pozval na 12.
zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa 25. 8. 2015 o 10.00 hod.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

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

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Peter Obrimčák

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

PhDr. Marián Damankoš, PhD.

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

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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