Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 14 / 2015

z 15. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 15. decembra 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 I. polrok 2016.
4. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014.
5. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
6. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č.
22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013.
7. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
8. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
9. Rozdelenie zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014.
10. Návrh Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.
11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016.
12. Informatívna správa o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 – 2020.
13. Informácia o projekte FIRE3 (Financovanie inovácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti)
predkladanom v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
19. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum
Humenné“.
21. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“
v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením.
22. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova objektov Šarišského múzea v Bardejove“
(kód ITMS: 22130120103) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
23. Schválenie financovania projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom
pohraničí“ v rámci Schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu.
24. Rôzne.
25. Interpelácie poslancov.
26. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 15.
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 poslanci Jakubov, Kaliňák, Lukša,
Sýkora.
Predseda PSK Chudík navrhol zaradiť do programu rokovania ako bod 24 Návrh na
združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“ – mesto
Levoča a PSK s následným prečíslovaním ďalších bodov.
Program 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2016.
4. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK č. 44/2014.
5. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
6. Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č.
22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK č. 36/2013.
7. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2015.
8. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
9. Rozdelenie zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014.
10. Návrh Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.
11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016.
12. Informatívna správa o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 – 2020.
13. Informácia o projekte FIRE3 (Financovanie inovácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti)
predkladanom v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
15. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
16. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
19. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
20. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum
Humenné“.
21. Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“
v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením.
22. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova objektov Šarišského múzea v Bardejove“
(kód ITMS: 22130120103) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov.
23. Schválenie financovania projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom
pohraničí“ v rámci Schémy malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu.
24. Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“ – mesto Levoča a PSK.
25. Rôzne.
26. Interpelácie poslancov.
27. Záver.

Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
Program 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Bieľaka, poslankyňu
Aftanasovú a poslancov Krajňáka, Molčana, Švagerka.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Gašpára.
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K

bodu

2

–

Informatívna

správa

o plnení

uznesení

Zastupiteľstva PSK:

Materiál 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 14.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 1 – 258/2015, sa uznesenie č. 27/2014 plní v bode B.1
k prizývaniu poslancov PSK za príslušný volebný obvod na kontrolné dni k jednotlivým
stavebným prácam naviac, aj v bode B.2 k podaniu informácií Zastupiteľstvu PSK zo strany
generálneho riaditeľa ARR PSK o vyvolaných prácach naviac v rámci výzvy ROP-3.1a2013/01 a výzvy ROP-3.1b-2013/01 realizácie projektov. Kontrolný deň sa uskutočnil dňa 11.
12. 2015 v Šarišskom múzeu v Bardejove. Informácia o týchto nadlimitných výdavkoch je
zaradená v programe 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK.
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: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I.
polrok 2016:

Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, v zmysle zákona
o samosprávnych krajoch predkladá hlavný kontrolór raz za šesť mesiacov zastupiteľstvu plán
kontrolnej činnosti na nasledujúci polrok. ÚHK PSK by mal v I. polroku 2016 previesť
celkom 32 kontrol, z toho 18 následných a 14 kontrol plnenia prijatých opatrení na
odstránenie nedostatkov prijatých jednotlivými organizáciami. Kontroly budú zamerané na
všetky organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. 10 kontrol bude v oblasti školstva, 3
kontroly v sociálnych zariadeniach, 1 kontrola v kultúrnych zariadeniach, 2 kontroly na Úrade
PSK a 2 kontroly iných subjektov podliehajúcich kontrole PSK. Týka sa to SAD, kde sa
kontrola vykonáva každý rok. Pri plánovaní kontrol vychádzal z počtu organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a úloh stanovených zákonmi SR. V časti 2 je uvedený plán
ostatnej činnosti, ktorý vyplýva zo schválených Zásad vybavovania sťažností a petícií v PSK
a predstavuje aj spracovanie stanovísk hlavného kontrolóra k záverečnému účtu a výberovým
konaniam na pozíciu riaditeľov jednotlivých organizácií. Obsahuje prípravu a tvorbu
koncepčných materiálov, vzdelávanie pracovníkov ÚHK PSK, ktoré je klasickou súčasťou
výkonu kontrolnej činnosti, pretože legislatíva SR sa často mení a aktualizuje. Došlo aj
k zmene zákona o finančnej kontrole a v súvislosti s tým by v priebehu roka predložil návrh
nových pravidiel kontrolnej činnosti. Príloha č. 1 obsahuje časový plán kontrol na I. polrok
2016. V prípade záujmu poslancov môže predložiť plán kontrol konkrétnych subjektov.
Diskusia:
Poslanec Hopta uviedol, že mnohí občania z okresu Humenné sa naňho obrátili s problémom
dodržiavania ordinačných hodín lekárov určených na lekárske vyšetrenie, lebo v
popoludňajších hodinách už v ordinácii nenájdu lekára, aj keď by tam mal byť prítomný.
Zaujímal sa o to, či v budúcnosti ÚHK PSK spolu s odborom zdravotníctva neuvažuje
o previerke ordinačných hodín lekárov v rámci PSK, ktorá by bola zaradená do plánu kontrol.
Ing. Hudák o tom neuvažoval, lebo kontrola týchto lekárov je čisto vecou odboru
zdravotníctva a ÚHK PSK tieto veci rieši len v prípade doručenia sťažností od jednotlivých
občanov, ktorú postupuje odboru zdravotníctva a ten danú sťažnosť prešetruje a vybavuje.
V prípade opakovanej sťažnosti sa môže ÚHK PSK na túto vec pozrieť. Hlavný kontrolór
nemá možnosť kontrolovať súkromných lekárov, pretože zákon mu to jednoducho
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nedovoľuje. Táto vec nepodlieha kontrolnej činnosti ÚHK PSK. Predseda PSK Chudík si
osobne myslí, že túto kontrolu môže vykonávať odbor zdravotníctva Úradu PSK a Úrad pre
dohľad nad zdravotnou starostlivosťou SR.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e plán kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2016.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 – Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného
príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej
osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej
ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení VZN PSK
č. 44/2014: PhDr. Poptrajanovski, vedúca odboru sociálneho Úradu PSK, uviedla, že
cieľom predkladaného návrhu je zvýšenie finančného príspevku pre oprávnených žiadateľov
a to z dôvodu, že tento finančný príspevok nebol zvyšovaný od roku 2005 a v porovnaní
s poskytovaním finančného príspevku ústredím práce napr. pre krízové strediská, je príspevok
PSK pomerne nízky. Finančný príspevok sa poskytuje pre 47 klientov v 4 resocializačných
zariadeniach a pre 5 sociálnych pracovníkov. Pri takom istom počte aj v budúcom roku ide
približne o 10 %-né zvýšenie v celkovej sume 29 497 €. Výška finančného príspevku by sa
menila stále k 1. júlu kalendárneho roka podľa miery inflácie vydávanej Štatistickým úradom
SR. Úprava výšky finančného príspevku by sa realizovala opatrením predsedu PSK po
schválení v komisii sociálnej. Vzhľadom na to, že výška finančného príspevku je už uvedená
v čl. III v bode (1), vypúšťa sa príloha č. 2 k VZN PSK č. 20/2010. Návrh predloženého VZN
PSK prerokovala komisia sociálna a bol zverejnený na úradnej tabuli a webovom sídle PSK.
V určenej lehote 10-tich dní nebola prijatá žiadna pripomienka k predloženému návrhu VZN
PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 76 písm. f) bod 1 a § 88 ods.
1 a ods. 4 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej
kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č.
50/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského
samosprávneho kraja č. 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku
akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie
opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území Prešovského
samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 44/2014.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
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K bodu 5 – Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský
internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej
školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov: Ing. Lacko,
PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, pripomenul, že zastupiteľstvo na svojom
júnovom zasadnutí schválilo návrh na vyradenie Školského internátu, Kukučínova 2,
Stropkov ako súčasti Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov
zo siete škôl a školských zariadení SR. Následne odbor školstva požiadal Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR o vykonanie tejto zmeny, ktoré svojím rozhodnutím
vykonalo zmenu k 31. 12. 2015. Predmetné VZN PSK bolo zverejnené na úradnej tabuli a
webovom sídle PSK. V stanovenej 10-dňovej lehote neboli vznesené žiadne pripomienky.
Komisia školstva, mládeže, TV a športu prerokovala tento návrh dňa 10. 11. 2015 a odporúča
Zastupiteľstvu PSK schváliť VZN PSK v predloženom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2)
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č.
596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
Prešovského samosprávneho kraja č. 51/2015, ktorým sa ruší Školský internát,
Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej,
Hviezdoslavova 44, Stropkov k 31. 12. 2015.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 6 – Návrh VZN PSK č. ../2015, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní
dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl
a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK
č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 a VZN PSK
č. 36/2013: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, pripomenula, že
od roku 2012 nebola vykonaná zmena normatívov v rámci VZN PSK č. 18/2010 o
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK jazykovým školám, školským zariadeniam
a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných a cirkevných základných umeleckých
škôl, jazykových škôl a školských zariadení a to z dôvodu nepriaznivého vývoja príjmovej
časti rozpočtu PSK zapríčineného finančnou krízou. Týmto materiálom sa pristupuje k úprave
normatívov uvedených v prílohách č. 1 a 2 VZN PSK č. 18/2010 v platnom znení. Do VZN sa
dopĺňajú legislatívne zmeny zo zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, ako aj
úpravy metodického usmernenia ministerstva financií z 8. 12. 2014 v platnom znení.
Finančný dopad úpravy normatívov predstavuje čiastku 402 361 €, ktorý je zapracovaný
v rámci návrhu rozpočtu PSK pre roky 2016 – 2018. Návrh VZN bol v súlade so zákonom
o VÚC predložený a zverejnený na úradnej tabuli Úradu PSK a webovom sídle PSK za
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účelom pripomienkového konania, ktoré začalo plynúť 13. 11. 2015 s ukončením 23. 11.
2015. Za uvedené obdobie neboli predložené ani doručené žiadne pripomienky k návrhu
VZN. Vyhodnotenie pripomienkového konania je súčasťou materiálu. Úpravy normatívu
neboli vykonané pri školských kluboch detí pri špeciálnej škole, pri školských internátoch pri
špeciálnej škole, pri centre voľného času a pri reedukačných centrách. Pri ostatných školských
zariadeniach sa vychádzalo z porovnania normatívov v rámci VÚC SR, ale zohľadňovali sa aj
normatívy určené VZN, ktoré vydali mestá a obce v rámci regiónu. Do prílohy aj textovej
časti bola doplnená nová kategória, a to základná umelecká škola v rámci individuálnej aj
skupinovej forme v členení do 25 rokov a nad 25 rokov veku. Upozornila na chybu v prílohe
č. 2 v 5. riadku pri základnej umeleckej škole, kde sa individuálna forma nahrádza slovom
skupinová forma. Materiál prerokovala komisia finančná dňa 3. 12. 2015 s prijatím uznesenia
č. 18/FK/2015, ktorým odporúča zastupiteľstvu v bode B.3 schváliť predložený návrh VZN
PSK.
Diskusia:
Poslankyňu Madzinovú prekvapuje skutočnosť, že tento materiál nebol predložený na
prerokovanie komisii školstva, mládeže, TV a športu, ktorá pojednáva práve o školách
a školských zariadeniach a že od roku 2012 PSK nenašiel možnosť úpravy výšky normatívov.
Porovnávala si jednotlivé kategórie škôl a školských zariadení s ďalšími VÚC v SR a PSK je
v nižších normách podhodnotený oproti ostatným. Nikde sa nedopracovala k tomu, aké školy
a školské zariadenia v originálnej pôsobnosti má PSK, koľko neštátnych škôl a školských
zariadení sa nachádza na území PSK v členení na jednotlivé vekové kategórie do 15 rokov
a nad 15 rokov. Zaujíma sa aj o objem finančných prostriedkov, ktorý dáva PSK na jednotlivé
počty žiakov, detí, poslucháčov týchto zariadení. Ťažko sa dnes vyjadriť k týmto normatívom,
ak poslanci nemajú posúdenie, či napr. škola alebo školské zariadenie nie je súčasťou nejakej
školy a či sídli v jednej budove, alebo má samostatnú budovu a pod. Schvaľuje to, že si VZN
osvojilo členenie žiakov ZUŠ podľa vekovej kategórie. Poslanec Šmilňák bude reagovať
predovšetkým na poznámky riaditeľov stredných škôl z PSK. Metodika napočítania
prostriedkov pre školské jedálne v PSK je pomerne férová, lebo prostriedky sa počítajú na
počet vydaných jedál. Problémom je to, že v máji a júni po maturitách odíde zo škôl asi
štvrtina žiakov, čo znamená, že výkon alebo počet vydaných jedál prudko klesne asi o 25 %
a potom v júli a auguste nie sú žiadne vydané jedlá. Riaditelia škôl potom nevedia tie
prostriedky vykryť hlavne preto, že od roku 2012 nebol tento príspevok upravovaný.
V predloženom materiáli sa zvýšil príspevok na jedno vydané jedlo z 0,90 € na 1 €, čo
hodnotí veľmi kladne, lebo navýšenie o 10 % - 11 % je pre riaditeľov dostatočná rezerva na
vykrytie mesiacov máj a jún. Objem finančných prostriedkov na základné umelecké školy
v skupinovej forme snáď postačí. V individuálnej forme je 440 € príliš nízkou čiastkou a ZUŠ
nedokážu s takýmto objemom peňazí fungovať. V tejto súvislosti podporí pripomienku
poslankyne Madzinovej, prerokovať tento materiál aj v komisii školstva, mládeže, TV a
športu a zapracovať v ňom aj pripomienky ľudí z praxe, teda riaditeľov škôl. Poslanec
Damankoš v prvom rade upozornil na to, že obsahovo je tento materiál na úrovni SR
pomerne pokrokový, lebo už viac rokov sú v ňom rovnoprávne všetky deti a žiadne deti
nemajú o 12 % menšie žalúdky v PSK. Oceňuje túto rovnosť a verí, že aj ostatné samosprávy
budú v tomto smere nasledovať PSK. Bol by rád, keby tento typ materiálov dostávala na
rokovanie aj komisia školstva, mládeže, TV a športu, kde sú odborníci pre oblasť školstva,
ktorí by technické pripomienky vedeli vychytať. Na poslednom zasadnutí komisie boli
predložené témy rokovaní a jednou z nich je aj otázka, ktoré neštátne zariadenia bude PSK
povoľovať a akým spôsobom, aby boli vytvorené nejaké kritériá. Obidvaja diskutujúci
predniesli podklady, ktoré na to budú potrebné. Požiadal kompetentných, aby materiály
týkajúce sa oblasti školstva dostávala na prerokovanie aj komisia školstva, mládeže, TV a
športu a nerozhodovala o nich len komisia finančná. Súčasne sa budú zaoberať aj ostatnými
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neštátnymi subjektmi. PSK má v tomto smere dobrý systém, ale častokrát sa stáva, že
žiadatelia sú rôzni a sebakriticky môže povedať, že doteraz sa nepodarilo nastoliť nijaký jasný
systém, podľa ktorého niekomu povedať áno a niekomu nie. Aj podľa slov poslanca
Majerského je predložený materiál férový a rozdiely sú vymazané. Možno by bolo
jednoduchšie, keby sa jednotlivé tabuľkové stavy nachádzali v jednej tabuľke, aby poslanci
mali prehľadnú tabuľku a jasne videli rozdelenie pre štátneho, cirkevného a súkromného
zriaďovateľa. Nemusia potom otáčať strany a zisťovať, či naozaj sú tie sumy rovnaké. Veľmi
chváli zrovnoprávnené sumy. Poslanec Bujda upozornil na technickú chybu v tabuľke v
prílohe č. 2, kde je dvakrát uvedená základná umelecká škola s individuálnou formou do 25
rokov s dvoma rozdielnymi čiastkami, v prvom prípade 440 € a v druhom 275 €. Má tam byť
zrejme skupinová forma. Ing. Holíková, PhD., pri predkladaní materiálu upozornila na tento
nedostatok. Na pripomienku poslankyne Madzinovej odpovedala, že PSK má celkom 138
zariadení, z toho 51 v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a 87 zariadení v pôsobnosti
súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Celkový zoznam žiadateľov súkromných
a cirkevných zriaďovateľov je doručovaný na odbor školstva, kde sa vedie jeho evidencia.
V zmysle VZN PSK do 15. októbra sú cirkevní a súkromní zriaďovatelia povinní predložiť na
predpísanom tlačive žiadosť o finančné prostriedky, ktorú sústreďuje odbor financií. Finančné
prostriedky sa prideľujú jednotlivým zriaďovateľom, vo vnútri sú napočítané jednotlivé
zariadenia podľa normatívov a skutočných výkonov alebo počtu žiadateľov alebo
poslucháčov a v jednej čiastke sú zasielané zriaďovateľovi. V kompetencii zriaďovateľa je ich
následný rozpis, ten PSK neskúma. Materiál bol v pripomienkovom konaní bez pripomienok.
Problém je asi len v dohodnutí si spoločných termínov alebo postupnosti termínov zasadnutí
jednotlivých komisií, čo sa príliš na Úrade PSK nedarí. V prípade priaznivého vývoja dane z
príjmov fyzických osôb by bolo možné pristúpiť k ďalším zmenám normatívov pre rok 2017.
Poslankyňu Madzinovú zaujímajú konkrétne zariadenia, preto požiadala o odpoveď
vedúceho odboru školstva s menovitým uvedením jednotlivých typov zariadení so sídlom,
počtom detí od 15 a nad 15 rokov a koľkým deťom v týchto zariadeniach poskytuje PSK
dotáciu. Poslanec Šmilňák ocenil veľmi slušný trend, že PSK dostal do rozpočtu viac ako
plus 400 000 €. Predseda PSK Chudík chcel vedieť konkrétnu sumu, ktorú prideľuje PSK
v rámci VZN. Ing. Holíková, PhD., odpovedala, že finančný dopad je 402 361 €. Pre
neštátne subjekty vychádza podľa súčasného prepočtu niečo cez 2,6 mil. € a v rozpočte sú
napočítané 3 mil. €. Predseda PSK Chudík súhlasí s tým, že tento materiál mal byť
prerokovaný aj v komisii školstva, mládeže, TV a športu. VZN sa schvaľuje už asi šiesty rok,
prvýkrát sa schvaľovalo možno na trikrát v roku 2010, nikdy však nevznikla táto požiadavka.
Je to možno spoločná chyba všetkých. Požiadal, aby v budúcom roku bol tento materiál
prerokovaný aj v komisii školstva, mládeže, TV a športu. K výške čiastky dodal, že PSK musí
vychádzať zo sumy, ktorú má k dispozícii, neporovnával ju s ostatnými samosprávnymi
krajmi. Nie všetky samosprávne kraje prideľujú dotácie pre všetky deti v rovnakej výške.
PSK v tomto prípade sám zdvihol výšku tejto čiastky a keď sa bude dať, urobí tak aj
v budúcich rokoch. Poslankyňa Madzinová dostane požadovaný zoznam, ale keď chce mať
presný pohľad na fungovanie škôl, je potrebné si ich prejsť. Poslanec Kahanec je rád, že
nakoniec PSK dospel k rovnoprávnemu financovaniu, lebo veľmi ťažko sa to presadzovalo.
Teraz sa to už berie ako samozrejmosť. Podľa neho je normálne, že poslanci chcú presné
informácie a komisia školstva, mládeže, TV a športu by mala mať podklady, na základe
ktorých sa môžu rozhodnúť. Predseda PSK Chudík dodal, že táto situácia asi vznikla tým,
že celé VZN pripravoval odbor financií a až dnes vznikla táto oprávnená požiadavka.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
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a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho
kraja č. 52/2015, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským
zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných
základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a
súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č.
26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 7 – Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2015 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2015:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, uviedla, že od posledného zasadnutia zastupiteľstva, keď bola
schválená úprava rozpočtu č. 6, došlo k jednej zmene v kompetencii predsedu PSK, a to
úprave rozpočtu 5/P/2015, ktorá je východiskovou základňou pre predloženú úpravu rozpočtu
č. 7/PSK/2015. Pozornosť prítomných upriamila na návrh na uznesenie. V rámci bežného
rozpočtu sa upravujú iba bežné výdavky o sumu 3 205 €, kde na požiadanie rozpočtovej
organizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia dochádza k presunu finančných prostriedkov
do kapitálového rozpočtu, konkrétne do kapitálových výdavkov. Príjmy v oblasti bežného
rozpočtu ani kapitálového rozpočtu sa neupravujú. V bode A.2. sa nachádza presun v rámci
projektov – 276 100 €. Tieto finančné prostriedky sa presúvajú z rekonštrukcie DSS Alia
Bardejov 236 502 € a z nerozpísanej rezervy 39 598 €. Pri DSS Alia ide o prostriedky
pôvodne plánované na europrojekt, ktorý neprešiel a ministerstvom pôdohospodárstva bola
PSK pridelená účelová dotácia, preto sa tieto finančné prostriedky uvoľnili. V krátení
rozpočtu za oblasť projekty je presun pre potreby Úradu PSK v objeme 203 263 € na
združenú investíciu vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou pre
žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť schválenú uznesením Zastupiteľstva
PSK č. 157/2015 dňa 10. 2. 2015. Ide o dofinancovanie investície zo strany združovateľa PSK
a pre Šarišské múzeum v Bardejove na rekonštrukciu objektu S03 Rhodyho 2 na
dofinancovanie stavebného dozoru. Do oblasti vzdelávania sa presúvajú finančné prostriedky
v objeme 21 600 € podľa rozpisu v bode A.3. oblasť vzdelávania a pre sociálne zabezpečenie
54 442 €. V oblasti sociálneho zabezpečenia poukázala na výšku sumy pre CSS Garden
Humenné na kanalizačnú prípojku v objeme 35 000 €. Tieto finančné prostriedky sú pridelené
z toho dôvodu, že CSS Garden Humenné bolo pripojené na kanalizačnú prípojku fyzickej
osoby a fungovalo na základe zmluvného vzťahu, z ktorého dostalo výpoveď k 31. 12. 2015.
PSK musí nevyhnutne riešiť kanalizáciu tohto zariadenia. Materiál prerokovala komisia
finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že komisia finančná sa na decembrovom zasadnutí zaoberala
úpravou č. 7. Zmeny sa týkajú predovšetkým kapitálovej časti, hlavne výdavkov. Komisia
finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu č. 7 v predloženom znení,
zároveň požiadal poslancov o podporu tohto materiálu.
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
8

pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 7/PSK/2015:
A.1

A.2

A.3

Bežný rozpočet takto:
Bežné príjmy upraviť o
0€
na
Bežné výdavky upraviť o
– 3 205 €
na
v tom:
Sociálne zabezpečenie
DSS Vranov nad Topľou – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)
Kapitálový rozpočet takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
Kapitálové výdavky upraviť o
v tom:
Úrad PSK
Projekty
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie

0€
+ 3 205 €

na
na

162 968 392 €
160 850 280 €

- 3 205 €

5 034 872 €
34 927 293 €
+ 203 263 €
– 276 100 €
+ 21 600 €
+
54 442 €

Rozpis kapitálových výdavkov
Úrad PSK
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo (zdroj 41)
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
200 000 €
Šarišské múzeum Bardejov – Rekonštrukcia objektu S03 Rhodyho 2-dofinancovanie 3 263 €
Projekty
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (zdroj 41)
Nerozpísaná rezerva

- 39 598 €

10
Sociálne zabezpečenie (zdroj 41)
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov

- 236 502 €

Vzdelávanie
09
Vzdelávanie (zdroj 41)
ŠvP Detský raj – Konvektomat
ŠvP Detský raj – Plynový sporák
Stredná pedagogická škola Levoča – Elektrická výklopová panvica
Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov – Univerzálny robot
Sociálne zabezpečenie
10
Sociálne zabezpečenie (zdroj 41)
DSS Legnava – Kombinovaný sporák
CSS Clementia Ličartovce – Kombinovaný sporák
CSS Dúbrava – Rekonštrukcia kúpeľní
CSS Garden Humenné – kanalizačná prípojka
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Sušička bielizne
DSS Vranov nad Topľou – Rekonštrukcia ergoterapeutickej miestnosti

Hlasovanie:
za: 51
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

7 500 €
4 000 €
4 800 €
5 300 €

1 806 €
3 200 €
7 751 €
35 000 €
3 480 €
3 205 €

zdržal sa: 1
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K bodu 8A – Návrh rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018:

Ing.
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, predkladá tento materiál v súlade
s platnou legislatívou. Zohľadňuje zmenu podielovej dane z príjmov fyzických osôb, ktorá sa
zmenila z percentuálneho podielu 29,2 percentuálneho bodu na 30 %. Zohľadňuje valorizáciu
miezd o 4 % a s tým súvisiace odvody do fondov, úpravy rozpočtu vykonané v roku 2015
v oblasti sociálneho zabezpečenia a kultúry, aj zmeny a finančné dopady z VZN, ktoré boli
predmetom prerokovania predošlých bodov. Návrh rozpočtu obsahuje aj vyčlenenie účelovo
viazaných finančných prostriedkov na poskytnutie dotácií z vlastných príjmov PSK, nákup
knižničného fondu pre oblasť kultúry, finančné prostriedky pre neštátne školské zariadenia
a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Zároveň obsahuje aj prostriedky pre
dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave vrátane dotácie pre Dopravný podnik
mesta Prešov. Návrh rozpočtu je v časti príjmov, výdavkov a finančných operácií vyrovnaný
a predstavuje objem 188 555 375 €. Bez finančných operácií je návrh rozpočtu príjmov
v čiastke 168 800 000 € a výdavkov v objeme 186 835 181 €. To znamená, že rozpočet je
schodkový v objeme 18 035 181 €. Schodok je vykrytý finančnými operáciami príjmovými
a výdavkovými v súlade s platnou legislatívou. V rámci systému vykazovania výsledku
hospodárenia ESA 2010, do výsledku hospodárenia vstupujú aj vybrané zmeny stavu
záväzkov a pohľadávok, vrátane ktorých bude návrh rozpočtu pre rok 2016 schodkový
v objeme 16 529 181 €. Vykazovanie výsledku hospodárenia podľa ESA 2010 vstupuje do
výsledku hospodárenia v rámci celého sektora verejnej správy SR a predkladá sa EÚ. Príjmy
pre rok 2016 boli navýšené oproti schválenému rozpočtu roku 2015 v objeme 11 625 000 €.
Jednotlivé nárasty sa nachádzajú v prílohe č. 1 materiálu, kde daňové príjmy stúpli
o 11 555 000 €, ale upozornila na to, že daň z motorových vozidiel predstavovala pre PSK
viac ako 15 mil. €. Celkove je navýšenie spôsobené zmenou percenta podielovej dane určenej
VÚC aj východiskom ministerstva financií, ktoré odhaduje priaznivý výber dane z príjmov
fyzických osôb. Pri nedaňových príjmoch dochádza k poklesu rozpočtu spôsobeného zmenou
formy hospodárenia jednej rozpočtovej organizácie v oblasti sociálneho zabezpečenia a tiež sa
už neuvažuje s príjmami z nájmu v rámci Úradu PSK. Granty a transfery sú navýšené
o 170 000 €, obsahujú finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR na prenesené kompetencie v oblasti vzdelávania. V prílohe č. 2 sú uvedené bežné príjmy,
v prílohe č. 3 kapitálové príjmy. Pri kapitálových príjmoch sa neráta s nejakým navýšením
príjmov z predaja majetku vo vlastníctve PSK, ale uvažuje sa so znížením rozpočtu grantov
a transferov, čo je spôsobené ukončením niektorých projektov a tento návrh rozpočtu
vychádza z očakávaných refundácií v rámci europrojektov z riadiacich orgánov. Výdavky
PSK pre rok 2016 sa navrhujú upraviť oproti schválenému rozpočtu roku 2015 o sumu viac
ako 14 mil. €. Spolu sú uvedené v prílohe č. 4. Poukázala na prílohu č. 5, z ktorej vidieť, čo je
zapracované v bežnom rozpočte. V rámci Úradu PSK je nárast rozpočtu o 1 150 000 €.
Pozostáva z poplatku z operačného programu informatizácia spoločnosti (OPIS) so
zapracovaním udržiavacieho poplatku 450 000 €. Ďalej sú tam vyčlenené finančné
prostriedky na VZN PSK o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov v objeme 300 000 €, plán
dopravnej obslužnosti 166 000 €, vybavenie zasadačky výpočtovou technikou, ktorá súvisí
priamo s výdavkom na rekonštrukciu zasadačky pre zasadnutie zastupiteľstva v budove Úradu
PSK 70 000 €, na 4 %-nú valorizáciu v oblasti mzdovej a s tým súvisiacich odvodov. Vo
funkčnej klasifikácii 04.5 doprava je nárast rozpočtu o 630 000 €, z toho 500 000 € pre SÚC
PSK a 130 000 na cestnú dopravu pre prepravcov SAD. Je tam vlastne zaokrúhlený objem
finančných prostriedkov ako dotácia pre Dopravný podnik mesta Prešov, a. s. V oblasti
kultúry je nárast o 800 000 €, sú tam zapracované úpravy rozpočtu, ktoré boli na
predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva v objeme 300 000 €, 4 %-ná valorizácia,
prostriedky na dovybavenie knižničného fondu v objeme 100 000 € a prevádzkové výdavky.
Za oblasť vzdelávania je to nárast o 1 050 000 €, konkrétne na prenesené kompetencie je
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nárast po dohodovacom konaní, tento údaj je čerpaný z ministerstva školstva. V rámci
originálnych kompetencií je nárast o 200 000 € z titulu schváleného VZN o úprave
normatívov. To isté sa týka aj neštátnych subjektov o 300 000 €. V oblasti sociálneho
zabezpečenia je nárast 930 000 €. Možno sa zdá, že pre organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK je v porovnaní s ostatnými oblasťami nižší a predstavuje nárast iba 250 000
€. Dochádza tu však k jednej zmene, ktorá bola predmetom rokovania a schválenia
zastupiteľstva, kde rozpočtová organizácia DSS Spišský Štvrtok mení formu hospodárenia a
prechádza na neštátny subjekt, preto sa to objavuje v časti príjmovej ale aj výdavkovej a tým
pádom sa posilňujú právnické a fyzické osoby poskytujúce sociálnu starostlivosť, kde je
evidovaný nárast o 550 000 €. Pri projektoch je pokles o 542 000 €, pretože niektoré projekty
už boli ukončené. Je naplánovaný iba Nórsky finančný mechanizmus a projekty, ktoré budú
pokračovať v roku 2016. Kapitálové výdavky sú uvedené v prílohe č. 6. Kapitálový rozpočet
sa navyšuje oproti schválenému rozpočtu roku 2015 o 10 430 375 €. Kapitálové výdavky
obsahujú finančné prostriedky jednak z úverových zdrojov, jednak v rámci finančných
operácií príjmových, kde investičné akcie nebudú dočerpané v roku 2015, ale prechádzajú do
roku 2016. Celkový rozpočet je navrhovaný v objeme 30 215 181 €, z toho pre Úrad PSK
580 000 €. Tento nárast je spôsobený naplánovanou rekonštrukciou zasadačky pre zasadnutia
zastupiteľstva v objeme 270 000 €, čo je uvedené v textovej časti aj v návrhu na uznesenie.
110 000 € je plánovaných na obnovu vozového parku, 200 000 € predstavujú združené
investície schválené v roku 2015 a to združená investícia s mestom Snina a s mestom Stará
Ľubovňa. V oblasti dopravy sú rozpočtované finančné prostriedky z druhej tranže EIB, ktorá
bola síce schválená v roku 2015, ale nebola čerpaná vo výške 7,5 mil. €. Ďalej je to sypač pre
stredisko Tatranská Štrba v sume 235 000 €, ktoré prejdú do čerpania v novom roku a 65 000
€ predstavujú finančné prostriedky ešte z ulice Kuzmányho. Nové investičné akcie
predstavujú objem 976 000 € tak, ako sú uvedené v návrhu na uznesenie a v materiáli. Za
oblasť kultúry sa navrhuje zatiaľ rozpis pre DJZ Prešov 1. etapa, prechádza do budúceho roku
a plánuje sa zároveň 2. etapa. Prebieha verejné obstarávanie a v budúcom roku dôjde
k realizácii. Za oblasť vzdelávania sú to nedočerpané finančné prostriedky z roku 2015 a nová
investičná akcia Centrum odborného vzdelávania na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej
v Prešove. Ide o duálne vzdelávanie. V oblasti sociálneho zabezpečenia je to finančná čiastka,
ktorá bola určená pre DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí a prechádza do roku 2016.
V rámci projektov funkčná klasifikácia 04.1.2 všeobecná pracovná oblasť je rozpočtovaný
objem 19 117 901 €, kde je zapracovaná aj 3. tranža z úverových zdrojov EIB pre rok 2016,
ktorý bude predmetom úpravy a rozpisu v nasledujúcom roku. Tak isto sú tam finančné
prostriedky určené na spolufinancovanie a predfinancovanie europrojektov ako aj voľné
zdroje, ktoré budú predmetom rozpisu kapitálového rozpočtu v nasledujúcom rozpočtovom
roku. Finančné operácie príjmové sú uvedené v prílohe č. 7. Rozpočet Úradu PSK podľa
ekonomickej klasifikácie podľa jednotlivých položiek sa nachádza v textovej časti materiálu
ako aj v prílohe. Návrh rozpočtu je zároveň zostavený aj ako programový, ktorý je
obsiahlejším materiálom a tvorí prílohu č. 10. To, čo momentálne uviedla, sú pozitíva
rozpočtu pre rok 2016 pre jednotlivé oblasti financovania. Jediné riziko tohto rozpočtu je
založené na neplnení príjmov dane z príjmov fyzických osôb a tá je po zmene zákona jediným
daňovým príjmom, s ktorým môžu rátať VÚC. Daň z motorových vozidiel prešla pod správu
štátu. Tento materiál bol predložený na ÚHK PSK za účelom vypracovania odborného
posudku v súlade so zákonom NR SR č. 302/2001 Z. z. o VÚC. Bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovej stránke PSK dňa 25. 11. 2015 na pripomienkové konanie, ktoré trvalo do 9.
12. 2015. Lehota na pripomienkové konanie bola stanovená na 15 dní. V stanovenom čase
nebola vznesená žiadna pripomienka ústnym ani písomným podaním. Návrh rozpočtu
prerokovala komisia finančná dňa 3. 12. 2015 s prijatím uznesenia č. 18, ktorým komisia pod
bodom B.2 odporučila zastupiteľstvu schváliť návrh rozpočtu na rok 2016 a pod bodom C.1
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zobrala na vedomie návrh rozpočtu pre roky 2017 – 2018. Na zobrazenej prezentácii
predstavila celkovú príjmovú a výdavkovú časť rozpočtu, kde možno porovnať, že tento
bežný rozpočet je prebytkový a prebytkom bežného rozpočtu sú kryté finančné operácie
výdavkové v objeme 1 720 194 €. Je to splátka istiny úveru. V objeme 10 399 806 € kryjú
schodok kapitálového rozpočtu. Ten je zostavený v objeme 1 350 000 €. Kapitálové výdavky
sú vyššie a tým pádom je kapitálový rozpočet schodkový v objeme 28 865 181 €. Tento
schodok je krytý finančnými operáciami príjmovými a prebytkom bežného rozpočtu.
Konštatovala, že rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Schodky sú kryté finančnými
operáciami v zmysle platnej legislatívy.

K bodu 8B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu
rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018:

Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,
pripomenul, že na základe zákona o samosprávnych krajoch § 19e hlavný kontrolór dáva
odborné stanovisko k návrhu rozpočtu. Konštatoval, že návrh rozpočtu je pripravený v súlade
so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Tento
materiál bol vyvesený dňa 25. 11. 2015 na úradnej tabuli a webovej stránke PSK za účelom
pripomienkového konania. Na ÚHK PSK bol predložený včas. Návrh rozpočtu je v súlade so
zákonnými normami SR.

Diskusia k bodom 8A, 8B:
Poslanec Molčan poznamenal, že komisia finančná sa podrobne zaoberala návrhom rozpočtu
PSK na rok 2016 a ďalšie roky v príjmoch a výdavkoch bežného rozpočtu, kapitálového
rozpočtu, finančných operácií a programového rozpočtu. Komisia finančná odporúča
Zastupiteľstvu PSK schváliť tento materiál v predloženom znení. Predseda PSK Chudík dal
do pozornosti bod A.2. návrhu na uznesenie, kde sú účelové prostriedky bežného rozpočtu
konkrétne v bode a) dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské
zariadenia v sume 3 mil. €. To je tých 2,5 mil. €, ktoré spomínal pri prerokovaní 6. bodu
a 400 000 € znamená nárast. Pri porovnaní s inými samosprávnymi krajmi je potrebné
povedať, že keď PSK dával dotáciu v objeme 2,5 mil. €, ostatné dávali maximálne 1 mil. €.
Teda v maximálnom čísle dáva PSK v podstate o 150 % viac ako iné kraje. Poslankyňa
Madzinová si porovnávala konkrétne školské zariadenia v iných krajoch, nie celkovú sumu,
pretože PSK má najvyšší počet obyvateľov od 15 do 18 rokov, podľa ktorého sa pripravuje
tvorba finančných prostriedkov cez podielové dane. Napr. Žilinský samosprávny kraj
prispieva na školský internát vo výške 1 100 € a PSK len 1 000 €. To ju najviac mrzí, lebo
školské internáty pri stredných školách veľmi zaostávajú za modernizáciou a tým, čo by im
patrilo. Napr. štátnym školským internátom prispieva vo výške 1 350 €. Predseda PSK
Chudík dodal, že keby v PSK bolo menej súkromných škôl, tak aj PSK by prispieval väčšou
sumou. Keďže PSK zrovnoprávnil všetky deti, tak sa deje to, čo sa deje. Poslankyňa
Madzinová nemôže porovnávať neporovnateľné, lebo iné kraje nemajú takýto systém.
Nedávajú všetkým deťom rovnakú sumu a majú oveľa menej súkromných škôl. Jednoducho
ťažko sa môže PSK s nimi porovnávať. Poslanec Kahanec pripomenul, že na str. 13 v cestnej
doprave sú uvedené investičné akcie v objeme 7,5 mil. €. Pri schvaľovaní vecnosti sa hovorilo
o rekonštrukciách ciest v okolí Prešova. Požiadal aj o hľadanie iných možností získania
finančných prostriedkov na opravu ciest v okrese Prešov. Predseda PSK Chudík doplnil, že
v rámci Regionálnej integrovanej územnej stratégie PSK budú finančné prostriedky na cesty
aj pre mesto Prešov.
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Návrh na uznesenie k bodu 8A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
schvaľuje
A.1.

rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016 v nasledovnom členení:
Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových)
188 555 375 €
Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových)

188 555 375 €

v tom:
1.

2.

3.

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
Finančné operácie
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové

167 450 000 €
156 620 000 €

1 350 000 €
30 215 181 €
19 755 375 €
1 720 194 €

Príjmy celkom

168 800 000 €

Výdavky celkom

186 835 181 €

4.
5.

A.2.

Bežný rozpočet
Bežné príjmy
Bežné výdavky

Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok
Programový rozpočet
Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola
Program 002 Rozvoj kraja
Program 003 Interné služby
Program 004 Doprava a komunikácie
Program 005 Vzdelávanie
Program 006 Kultúra
Program 007 Sociálne zabezpečenie
Program 008 Zdravotníctvo
Program 009 Administratíva

1 506 000 €
1 680 050 €
23 227 901 €
1 816 000 €
44 072 000 €
71 854 700 €
10 158 580 €
28 187 800 €
10 800 €
5 827 350 €

účelové prostriedky bežného rozpočtu:
a)
3 000 000 €
- dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské
zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia)
b)
6 050 000 €
- dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb
v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení
sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z.
c) 18 130 000 €
- pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave
d)
300 000 €
- dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
e)
100 000 €
- pre oblasť kultúrnych služieb na nákup knižného fondu
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A.3.

rozpis kapitálových výdavkov:

Úrad PSK
(01) Všeobecné verejné služby (zdroj 41)
Úrad PSK – Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK
Úrad PSK – Nákup OMV
(08) Rekreácia, kultúra a náboženstvo (zdroj 41)
Združená investícia medzi PSK a mestom Snina – Vybudovanie futbalového ihriska
s umelým trávnatým povrchom (uznesenie ZPSK č. 206/2015 z 25.8.2015)
Združená investícia medzi PSK a mestom Stará Ľubovňa – Vybudovanie futbalového
ihriska s umelým trávnatým povrchom (uznesenie ZPSK č. 205/2015 z 25.8.2015)

270 000 €
110 000 €

100 000 €
100 000 €

Cestná doprava
(04.5) Cestná doprava (zdroj 41)
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest III. triedy – 4. etapa:
III/3183 Livov – Lukov
III/3480 Livov – Livovská Huta
III/3490 Lopuchov I. etapa
III/3505 Stebník – dokončenie
III/3515 Hažlín – Ortuťová 1. etapa
III/3223 Torysky
III/3214 Brutovce

180 000 €
70 000 €
160 000 €
31 000 €
165 000 €
170 000 €
200 000 €

Kultúrne služby
(08) Rekreácia, kultúra a náboženstvo (zdroj 41)
Divadlo Jonáša Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených
plôch – 2. etapa

210 905 €

Vzdelávanie
(09) Vzdelávanie (zdroj 41)
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – Centrum odborného vzdelávania –
- nákup CNC strojov

65 000 €

Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2015:
Cestná doprava
(04.5) Cestná doprava
Investičné akcie schválené uznesením ZPSK č. 173/2015 z 21.4.2015 (zdroj 52)
Rekonštrukcia ciest III/06815, Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba (rezervný fond)
Sypač pre stredisko Tatranská Štrba (rezervný fond)

7 500 000 €
65 000 €
235 000 €

Kultúrne služby
(08) Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rezervný fond)
Divadlo Jonáša Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených
plôch – 1. etapa

397 675 €

Vzdelávanie
(09) Vzdelávanie(rezervný fond)
SOŠ, Garbiarska ul., Kežmarok – Rekonštrukcia telocvične
Škola v prírode Detský raj – Vybudovanie čističky odpadových vôd

50 900 €
138 800 €

Sociálne zabezpečenie
(10) Sociálne zabezpečenie (zdroj 52)
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia
kanalizácie v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí

878 000 €
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B.

berie na vedomie
rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2017 – 2018.

Hlasovanie:
za: 58
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie k bodu 8B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a
ve d om ie
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018.
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K

bodu

9

–

Rozdelenie zisku spoločnosti Prešovské
zdravotníctvo, a. s., za rok 2014: Podpredseda PSK Čuha informoval

prítomných o zasadnutí valného zhromaždenia Prešovského zdravotníctva, a. s., dňa 18. 11.
2015, kde poverení zástupcovia akcionára prerokovali výročnú správu spoločnosti Prešovské
zdravotníctvo, a. s., za rok 2014 aj účtovnú závierku za rok 2014. Výsledkom tohto zasadnutia
bolo potrebné prerozdelenie zisku tejto spoločnosti za rok 2014. Aby boli dodržané Zásady
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, je potrebné predložiť zastupiteľstvu na
schválenie rozdelenie zisku. Predložený materiál obsahuje aj najdôležitejšiu časť výročnej
správy. Dnes poslanci dostali uznesenie komisie zdravotníctva, ktorá súhlasí s navrhovaným
prerozdelením zisku vo výške 100 848 €. Povinnosťou je dať časť tohto zisku do rezervného
fondu vo výške 9 960 € a zvyšná suma vo výške 90 888 € bude použitá na úhradu straty
minulých rokov. Požiadal zastupiteľstvo o pozitívne stanovisko k predloženému návrhu
uznesenia.
Diskusia:
Poslanec Hopta chcel vedieť informáciu o objeme finančných prostriedkov získaných touto
spoločnosťou z predaja majetku, ktorý bol kedysi súčasťou PSK a ten ho dal do užívania.
V čase keď PSK dával nemocnice do súkromných rúk sa hovorilo, že tieto súkromné
spoločnosti investujú asi 100 mil. Sk. Zaujímal sa o investície do nemocníc v Humennom,
Svidníku, Vranove nad Topľou. Hlavne ho zaujíma, či je predaj budov súčasťou príjmov a ak
áno, asi v akej sume. Podpredseda PSK Čuha odpovedal, že žiaden z akcionárov spoločnosti
Prešovské zdravotníctvo, a. s., sa nebráni nahliadnutiu do svojej dokumentácie. Poslanci PSK
majú dostupný materiál aj u akcionára, ktorým je PSK u Ing. Holíkovej, PhD., kde môžu
nahliadnuť do konkrétnych dokumentov ohľadom účtovníctva. Prešovské zdravotníctvo, a. s.,
nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Bolo zriadené len za účelom hospodárenia
s hnuteľným a nehnuteľným majetkom, ktorý bol niekedy majetkom nemocníc. Dnes
nemocnice ako poskytovatelia zdravotnej starostlivosti nedisponujú týmto majetkom.
Disponuje ním Prešovské zdravotníctvo, a. s. O všetkom majetku rozhoduje Zastupiteľstvo
PSK. Poslanec Bizovský dodal, že 19. zasadnutia komisie zdravotníctva sa zúčastnili
zástupcovia spoločnosti Svet zdravia, a. s., ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť v troch
nemocniciach PSK. Na zasadnutí odzneli presne tie isté otázky. Členovia komisie sa dohodli,
že v marci alebo apríli 2016 bude predložené hospodárenie týchto troch nemocníc za rok
2015. Súčasťou materiálu bude aj vyčíslenie majetku, aký majetok bol schválený
zastupiteľstvom do odpredaja, čo odpredali a ako naložili s finančnými prostriedkami. Teda
presné informácie budú známe v budúcom roku.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad hospodárenia a
nakladania s majetkom PSK v platnom znení
sú h l así
s rozdelením zisku
spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014 vo výške 100 848 eur nasledovne:
- povinný podiel do zákonného rezervného fondu vo výške 9 960,- eur
- zvyšnú sumu použiť na úhradu straty minulých rokov.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Návrh Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 –
2020 s výhľadom do roku 2025:

Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva
Úradu PSK, predkladá tento materiál v zmysle zákona NR SR č. 282/2008 Z. z. o podpore
práce s mládežou. Táto stratégia nadväzuje na strategické dokumenty EÚ a SR týkajúce sa
mládeže. Odbor školstva bol povinný do konca roka 2015 pripraviť Stratégiu PSK pre mládež
na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025. Z tohto dôvodu už v roku 2014 vznikla
pracovná skupina, ktorú tvorila Rada mládeže Prešovského kraja. Tá pripravila v jednotlivých
okresoch rôzne workshopy, stretnutia, semináre, besedy za účelom získavania podkladov, čo
mládež v rámci PSK trápi, zaujíma, ako bude ďalej v budúcnosti. Následne v roku 2015
v rámci projektu Hlas mladých boli všetky pripomienky mládeže spracované. Výsledkom je
predložená stratégia, ktorá je otvoreným materiálom. Pozostáva z 3 kapitol: 1) Zámer
spracovateľov, 2) Východiská Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 - 2020, 3) Stratégia
rozvoja. Uvedený materiál dvakrát prerokovala komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy
a športu, ktorá odporúča zastupiteľstvu schváliť stratégiu v predloženom znení.
Diskusia:
Poslanec Damankoš poznamenal, že táto stratégia je rámcový dokument, ktorý ešte
neobsahuje veľmi konkrétne aktivity a jeho pokračovaním by mal byť nejaký akčný plán
konkrétnych opatrení. Upozornil na to, že zastupiteľstvo schvaľuje finančné záležitosti
a školstvo alebo práca s mládežou tvorí dosť dôležitú oblasť kompetencií PSK. Väčšiu časť
tejto stratégie tvorí analýza, pretože autori sa tejto úlohy zhostili veľmi zodpovedne a všetci tí,
ktorí pracujú s mládežou v školstve alebo v kultúre, by si mali všimnúť veci, ktoré sa v tomto
materiáli objavujú. Problémom je nejasnosť v otázke výberu školy a povolania, existencie
skupiny, ktorá nepracuje na rozvoji vlastných zručností, nedostatočného povedomia
úspešných v iniciatívach, nízkej ponuky možností sebarealizácie, nedostatočnej ponuky
porovnateľne príťažlivých aktivít atď. V tomto smere bude menej diplomatický. Bola tu
generácia x, teraz je tu generácia y, to znamená generácia mladých ľudí, ktorá dnes väčšinou
nemá existenčné problémy, má dostupnú komunikáciu s kýmkoľvek a jej najväčším problém
je nejasnosť akým smerom sa chce posúvať. Obáva sa, že všetky európske programy stavané
na vybudovaní nádherných učební im veľmi nepomôžu. Vysoké percento mladých ľudí už
v štrnástich rokoch má jasno v tom, že odíde z tohto kraja a PSK sa trápi, aké odbory
v školstve im zachovať, či duálne vzdelávanie áno alebo nie. Nie je to kritika tejto stratégie,
lebo tento dokument len priniesol tieto informácie a je zaňho vďačný. Požiadal poslancov
PSK, aby tak ako komisia školstva, mládeže, TV a športu, podporili tento dokument a súčasne
ich vyzval, aby trvali na prijatí konkrétnych bodov akčného plánu, teda čo konkrétne s týmto
stavom robiť. Je potrebné sa nad tým zamyslieť. Poslanec Krajňák víta tento materiál, bol to
dlhší proces so zainteresovaním niekoľkých desiatok ľudí aj organizácií. Alarmujúce čísla sú
uvedené na str. 21, z ktorej následne citoval: „Takmer 8 % mladých ľudí môže uspokojiť
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v PSK iba svoje základné potreby a približne 3 % mládežníkov prežívajú zo dňa na deň, alebo
im príjem nepostačuje ani na zabezpečenie základných životných potrieb. Nedostačujúcu
životnú úroveň najčastejšie uvádzali ľudia s ukončeným stredoškolským vzdelaním bez
maturity.“ To je naozaj výzva do budúcna, či už sú to elokované pracoviská alebo rôzne
vzdelávacie inštitúcie pre týchto ľudí na dokončenie vzdelania. V PSK sú mnohí ľudia
v rómskych osadách ale aj mimo nich, ktorí skončia školu bez výučného listu a nejakej
kvalifikácie. Ďalej citoval: „Podľa údajov z roku 2012 je miera rizika chudoby v PSK takmer
20 %, je to najvyššia miera ohrozenia spomedzi krajov, celoslovenský priemer je 13 %.
Najviac ohrození chudobou sú nezamestnaní, penzisti, rodiny, ktoré majú tri a viac detí
a osamelí rodičia s deťmi.“ Naozaj bude potrebný akčný plán, ktorý spomínal poslanec
Damankoš. Sú veci, ktoré môžu poslanci ovplyvniť z úrovne kraja, sú veci, v ktorých by mali
byť iniciatívni vo vzťahu k vláde a vládnym inštitúciám, sú veci, v ktorých vedia
intervenovať, aj vláda mnohokrát finančne intervenuje priamo a adresne. Priamo a adresne by
bolo potrebné pomôcť aj týmto deťom. Verí, že sa všetko prejaví v akčnom pláne, tento
dokument sa potom pretaví a vyberú sa z neho tie najdôležitejšie veci. Samotná mládež v PSK
je veľmi aktívna či už v skautingu, cirkevných centrách, farských náboženských
spoločenstvách, čiže časť vecí, ktoré sa neobjavili v tejto stratégii, funguje dlhodobo a preto
by spolupráca aj z úrovne kraja mala fungovať, ako pravidelné stretnutia, aby mládežníci boli
vypočutí. Poďakoval za vypracovanie tohto dokumentu, ktorý bol naozaj potrebný a treba na
ňom budovať ďalej. Poslanec Kahanec dal do pozornosti str. 27. V diskusii už boli
spomenuté problémy mladých ľudí. Veľká časť ich chce odísť preč, čo je realita. Tiež je tam
uvedené, že v Prešovskom kraji je takmer štvrtina mladých ľudí vo veku 20 - 30 rokov
nezamestnaná. Je to alarmujúci stav, keď tu ešte majú byť ľudia, ktorí tu chcú zostať, lebo to
s tým súvisí. V stratégii pri jednotlivých cieľoch a opatreniach nenašiel cieľ zmeniť pomery
tak, aby pracovných príležitostí pre mladých ľudí bolo viac. Je tu všetko možné, ako ich
pripraviť na prechod zo školy, k rozvoju zručností, k tráveniu voľného času,
k dobrovoľníckym aktivitám až po účasť na rozhodovaní, zastupiteľskej demokracii atď. Cieľ
prípravy rozvoja pracovných príležitostí pre mladých ľudí, aby sa mali vôbec kde zamestnať,
sa tam nenachádza. Niektorí neutekajú z dôvodu nízkych príjmov ale preto, že v priebehu
polroka hľadajú prácu a potom končia v Bratislave, alebo idú do sveta. To je realita. Mladí
ľudia by mali dostať šancu aj doma a tento cieľ mu chýba medzi strategickými cieľmi
uvedenými v materiáli. Ing. Lacko, PhD., doplnil, že všetky tieto pripomienky budú
v akčných plánoch rozpracovaných na jednotlivé roky až do roku 2025.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v platnom znení a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2008 Z. z. o podpore práce
s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení s c h v a ľ u j e
Stratégiu PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.
Hlasovanie:
za: 41
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 11 – Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016:
Predseda PSK Chudík predkladá zastupiteľstvu na schválenie termíny zasadnutí na rok 2016
s informatívnym programom. Zasadnutia by sa mali uskutočniť v dňoch 23. február, 26. apríl,
21. jún. Rada PSK sa na zasadnutí dňa 14. 12. 2015 zhodla na novom termíne augustového
zasadnutia, ktorý sa mení z 30. augusta na 23. august 2016. Pôvodne uvažoval o termíne 17.
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februára, ale vtedy sú v PSK jarné prázdniny. 26. apríl je určený v poslednom možnom
aprílovom týždni z dôvodu schválenia záverečného účtu.
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
plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016 v termínoch:
23. február 2016, 26. apríl 2016, 21. jún 2016, 23. august 2016
B/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Informatívna správa o príprave Regionálnej
integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja na roky 2014 –
2020: Mgr. Žiak, vedúci odboru RO/RO pre ROP PSK, uviedol, že v materiáli je
opísaný proces prípravy RIÚS a zároveň štruktúra daného materiálu. Je vypracovaný v zmysle
partnerskej dohody schválenej vládou SR a usmernení ministerstva pôdohospodárstva, ktoré
je riadiacim orgánom. Oslovení boli sociálnoekonomickí partneri v rámci kraja a tiež bolo
podpísané memorandum o partnerskej spolupráci. Následne bola vytvorená rada
partnerstva, sedem odborných pracovných skupín pre jednotlivé špecifické ciele
a koordinačná skupina. Dňa 7. 10. 2015 bolo podpísané Memorandum o spolupráci medzi
PSK a mestom Prešov. Dňa 26. 10. 2015 bolo ministerstvom schválené zloženie rady
partnerstva s vymenovaním jej členov. Prvé zasadnutie Rady Partnerstva pre regionálnu
integrovanú územnú stratégiu kraja na rok 2014 – 2020 sa uskutočnilo dňa 10. 11. 2015.
Pripomienky z tohto zasadnutia boli zapracované v návrhu RIÚS, ktorý je zverejnený na
webovej stránke PSK. Momentálne sa spracováva posudzovanie strategického dokumentu tzv.
proces SEA. Po ukončení schváli RIÚS ministerstvo pôdohospodárstva ako riadiaci orgán.
V prílohách sú uvedené zoznamy členov rady partnerstva, odborných pracovných skupín aj
rozdelenie alokácií v rámci kraja. V rámci RIÚS sú zahrnuté aj otázky a potreby mesta
a funkčného územia mesta Prešov s tým, že je to jedna stratégia pre celý kraj.
Diskusia:
Poslanec Vokál chcel vedieť, akú majú poslanci PSK reálnu možnosť tieto veci a čísla
ovplyvňovať. Napr. čiastka určená ministerstvom zdravotníctva vôbec neodzrkadľovala
reálnu potrebu PSK alebo mesta a okolia. Do kreatívneho priemyslu ide 21 mil. €, čo je skoro
polovica všetkých peňazí pre PSK a jeho obsah nie je úplne známy. Spolu je to 26 mil. €.
Nakoľko je možné v prípade neplnenia meniť alokáciu a kto ju bude meniť, pretože to je
dôležité. Priamo pri návrhu RIÚS ho zaráža, že Zastupiteľstvo PSK tento materiál len berie na
vedomie, pričom určitým spôsobom zodpovedá za regionálny rozvoj. Nevyčíta to VÚC, ale
v podstate celej príprave. Mgr. Žiak odpovedal, že alokácie pre zdravotníctvo a kultúrny
kreatívny priemysel boli PSK dané v rámci integrovaného operačného programu. Ministerstvo
rozdelilo alokácie v rámci celého programu a čiastky na jednotlivé kraje. V tomto smere sa
momentálne dá asi ťažko niečo riešiť. Treba si pozrieť, na aké aktivity sú v zdravotníctve
plánované tieto peniaze, napr. na vytvorenie integrovaných zdravotníckych centier. Včera sa
uskutočnilo zasadnutie k akčnému plánu, bližšie môže vysvetliť, o čo tam ide. Aj kreatívny
priemysel bol PSK daný. Ministerstvo zdravotníctva a ministerstvo kultúry budú
sprostredkovateľské orgány pre implementovanie týchto špecifických cieľov. Schvaľovanie
RIÚS je v zmysle zákona, kde riadiaci orgán je tým, ktorý schvaľuje. Poslanec Bizovský
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reagoval na poslanca Vokála, aby nemal problém s množstvom peňazí, ak nebudú vyčerpané
a bude ich potrebné presúvať. Zdravotníctvo je témou, ktorá v súčasnom období veľmi
rezonuje a ukazuje, že existujúce finančné zdroje je potrebné doňho dať. Nevie, či sa Prešov
o to bude uchádzať, ale všetky okresné mestá určite prejavia záujem budovať takéto
integrované zdravotnícke zariadenia. Obsahom nie sú len rekonštrukcie starých budov, ale aj
technické vybavenie, čiže veľmi rýchlo a účelne sa tieto peniaze minú. Poslanec Kužma
dodal, že možno okresné mestá áno, ale Prešov má v súčasnosti 8 takýchto relatívne veľkých
zariadení. S rozpisom pre Prešov a obce na toľko miliónov nevie, či sa postavia ďalšie
zariadenia a aká je vlastne predstava, lebo dnes skutočne v Prešove nie je núdza o zariadenia
typu polikliniky alebo lekárne. Mesto Prešov má oveľa viac iných problémov ako stavať
zariadenia, ktorých má dosť. Poslanec Krajňák poznamenal, že v klube o tejto téme
diskutovali, preto o nej hovoria v tejto diskusii ako o nejakom probléme, resp. chcú ešte
vysvetlenie. Faktom je, že SR celkovo mešká s čerpaním prostriedkov a s tým nikto nemôže
byť spokojný. Konkrétne pri záujmoch mesta Prešov pri kreatívnom priemysle sa zdá byť
dosť vysoká suma 20 941 000 €. Spýtal sa predkladateľa materiálu, či bude možné v rámci
bežiaceho procesu a čerpania po dvoch alebo troch rokoch žiadať o zmenu, lebo to je dôležité.
Ak by to ale ostalo na pôvodných číslach, zdá sa, že je to mrhanie finančnými zdrojmi a aj
potreby tohto regiónu sú trochu iné ako kreatívny priemysel. Nikto nespochybňuje potrebu
zdravotníckych centier v budúcnosti, ale ak by sa malo ísť do nových projektov a súčasné by
mali ísť do útlmu, nebolo by to v poriadku. Treba si rovno povedať, že PSK má sociálny
problém, najväčšie zastúpenie rómskej komunity a vie si predstaviť, kde by bolo potrebné
pomôcť a či sa vôbec bude môcť s touto témou narábať. Poslanec Kahanec chcel vedieť, čo
je obsahom balíka zdrojov kreatívneho priemyslu. Mgr. Žiak odpovedal, že prerozdeľovanie
alokácií a ich čerpanie sa bude vyhodnocovať asi po dvoch rokoch. Niektoré výzvy budú skôr
alebo neskôr otvorené. Ako prvé budú otvorené materské škôlky, kanalizácie, voda, cesty II.
a III. triedy, práve zdravotníctvo a kreatívny priemysel asi neskôr. Je možné po dvoch rokoch
predkladať také návrhy riadiacemu orgánu a meniť alokácie podľa potreby, pri tom má určitú
kompetenciu aj rada partnerstva. Kreatívny priemysel patrí pod ministerstvo kultúry.
Hlavným cieľom je vytvorenie centra v Prešove pre podporu kreatívneho priemyslu pre celý
kraj, ale hlavne zvýšenie zamestnanosti v tejto oblasti. Centrum by malo vzniknúť ako nová
alebo rekonštruovaná budova. Ministerstvo si objekt vyberá, je to mimo PSK. Podpredseda
Bieľak je v podstate spoluzodpovedný za prípravu RIÚS PSK. Povinná revízia programu
a vôbec všetkých operačných programov v rámci partnerskej dohody SR s Európskou
komisiou bude v roku 2018. Teda aj realokácia financií medzi jednotlivými cieľmi je možná,
ale je to vec ministerstva a Európskej komisie. PSK môže síce navrhnúť, ale šanca presadenia
je malou pravdepodobnosťou. Skôr to bude možné v ďalšom období ku koncu čerpania, keď
sa nebudú stíhať napĺňať jednotlivé špecifické ciele. Potom je predpoklad nejakej realokácie.
Kultúrny kreatívny priemysel je mimo dosahu PSK, pokiaľ ide o samotné rozhodovanie
koľko a na aký účel. Na kreatívny priemysel sa v rámci SR celkovo vyčleňuje suma 275 mil.
€, z toho každé krajské mesto dostane 20,9 mil. €. Je to konštantná suma stanovená
ministerstvom pre krajské mesto na funkčné územie na naplnenie cieľov. Otázkou zostáva, či
je to zmysluplné. Nositeľom tejto myšlienky je v podstate ministerstvo kultúry a tam je
potrebné adresovať otázky. Na rómsku problematiku sú určené osobitné programy, ako je
Európsky sociálny fond aj nástroj splnomocnenca vlády, takže sú to osobitné peniaze cez
ministerstvo vnútra. Dnes už beží výzva na materské školy podľa zoznamu tzv. atlasu
rómskych obcí. Je potrebné upozorniť na to, že pre túto oblasť nepôjdu peniaze z IROP. Prvá
výzva RIÚS v budúcom roku sa predpokladá na materské školy s platným princípom, že
najprv budú predložené projektové zámery, ktoré posudzuje SO/RO PSK a následne projekty,
ktoré bude posudzovať a schvaľovať ministerstvo pôdohospodárstva. Rada partnerstva je skôr
poradným orgánom, ale nie tým, ktorý bude schvaľovať projekty. Rada partnerstva
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neschvaľuje ani samotný RIÚS ako dokument, v podstate ho len prerokuje, tak ako dnes
zastupiteľstvo berie na vedomie túto informáciu. Predkladá sa na ministerstvo, ktoré
schvaľuje konečný obsah samotného RIÚS. Na základe analýz boli rozdelené alokácie
v rámci jednotlivých cieľov, čiže tam kde bol priestor je dobre posilnené cestné hospodárstvo,
cesty, aj oblasť školstva a relatívne dobre je vyčlenená alokácia na vodovody a kanalizácie
pre obce od 1000 do 2000 obyvateľov. Pre obce do 1000 obyvateľov idú z Programu rozvoja
vidieka a nad 2000 z Operačného programu Životné prostredie. Poslanec Damankoš povedal,
že EÚ obhajuje princíp subsidiarity a v rámci neho určila, čo je v Prešove potrebné v súlade
s vládou SR, ktorá tiež povedala, že PSK nevie, čo je v Prešove potrebné, ale pre Prešov je
potrebné to, čo určia. To je len jeho ironická poznámka, ktorú nemusí nikto komentovať.
Požiadal o vysvetlenie normálne po slovensky, čo je vlastne kreatívny priemysel, pretože
tomu nerozumie. Je dosť kreatívny, chce sa do tohto procesu zapojiť a nevie, v čom sa má
kreovať. Podľa slov poslanca Kahanca je to materiál ponúkajúci veľké sumy peňazí. Keď
budú zmysluplne využité, bude to dobré. Predkladateľ materiálu povedal, že hlavným cieľom
kreatívneho priemyslu je zvýšiť zamestnanosť. Aj tak mu nebolo vysvetlené, čo je vlastne
myslené pod tým kreatívnym priemyslom. Stretol sa už s jednou skupinou ľudí, ktorí chcú
vytvoriť centrum kreatívneho priemyslu so širokým zámerom a zapojením všetkého možného,
ale to bol len jeden prípad. V kreatívnom priemysle by mali byť jasne určené oblasti.
Z prehľadu procesu prípravy vidieť ťažký spôsob prípravy základných vecí na usmernenie
fungujúcich mechanizmov. Niečo je už schválené, niečo ešte len bude. Končí to
zapracovaním pripomienok z množstva pracovných stretnutí, len výsledok nie je úplne jasný,
čo a ako bude. Pritom materiál sa nazýva správa o príprave RIÚS na roky 2014 – 2020. Už
dva roky ubehli a ešte nie sú tieto veci dotiahnuté. Na druhý rok by mali začať prvé výzvy
a celý proces by sa mal rozbehnúť. Nemyslí si, že to čerpanie je úplne jednoduché, lebo s tým
sú všeobecné problémy. Vždy je meškanie s tými základnými podmienkami a mechanizmami.
Pokiaľ to bude spravené spôsobom zlepšenia pomerov v doprave a podmienok pre život
v PSK so zvýšením pracovných príležitostí pre mladých, určite tieto veci privíta.
Nespochybňuje ani požiadavky školstva, sociálnych vecí, ale základom je, aby sa PSK
posunul do príťažlivejších podmienok, aby tu ľudia zostávali a mali kde hľadať pracovné
príležitosti v tomto kraji. RIÚS by mal na to slúžiť a zároveň by mal dať do poriadku
dlhodobé problémy pre všetkých ostatných, ktorí žijú v PSK. Poslanec Kužma chcel vedieť,
či na dve ministerské alokácie zdravotníctvo a kreatívny priemysel bude rovnaký model
spolufinancovania ako pri ostatných, teda ERDF 85 % + ŠR 10 % + VZ 5 %. To znamená, že
keď sa celý kreatívny priemysel podarí dať do Prešova, tak mesto by si malo pripraviť
nejakých 1 mil. € na spolufinancovanie kreatívneho priemyslu. Mgr. Žiak odpovedal áno,
ako na všetky iné žiadosti o NFP. Poslanec Kužma zopakoval, že hovorí len o kreatívnom
priemysle 20 mil., 5 %, rovná sa 1 mil. na zdravotné zariadenia, ktorých má Prešov 8 a než sa
tento proces rozbehne, môžu byť už vybudované ďalšie. Jedine, že by si niekto povedal, načo
dávať vlastné peniaze a vybaví si ich, bude to mať zadarmo, pokým iní museli platiť. Ďalšie
státisíce pôjdu na veci, ktoré tu skutočne asi nikto nepotrebuje. Podpredseda PSK Bieľak sa
pokúsi vysvetliť niektoré veci, ale dnešné zasadnutie nie je o prednáške na tému IROP a
RIÚS, lebo k tomu sa konali informatívne stretnutia, škoda len, že s malou účasťou. Z tohto
dôvodu by navrhol naplánovať stretnutie v januári alebo februári aj za účasti poslancov.
Určite prebehne stretnutie aj na úrovni samospráv PSK, kde budú interpretované
a vysvetľované niektoré veci, hlavne po schválení RIÚS ministerstvom pôdohospodárstva a
tam bude priestor na ďalšie otázky. Kultúrny kreatívny priemysel je v podstate rozhodnutie
ministerstva pôdohospodárstva a ministerstva kultúry po dohode s Európskou komisiou. PSK
to dostal v takej podobe, ako je to dnes. Je možné o tom diskutovať, ale jednoducho bez
nejakého efektu. Celý IROP je zverejnený na stránke ministerstva pôdohospodárstva so
samostatnou kapitolou venovanou kreatívnemu priemyslu. Rovnako na stránke ministerstva
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kultúry sa nachádza samostatná časť venovaná kreatívnemu kultúrnemu priemyslu a čo pod
tým chápe ministerstvo kultúry. Je to architektúra, dizajn, film, hudba, reklama a vytváranie
nových pracovných miest pre začínajúcich ľudí v tejto oblasti, čiže myšlienka podpory
miestnej ekonomicky cez tvorbu pracovných miest v tomto sektore. Ministerstvo sa
inšpirovalo existujúcimi pozitívnymi príkladmi zo zahraničia vo Fínsku, Švédsku a v iných
krajinách. PSK interpretuje len to, čo dostalo a túto informáciu posúva zastupiteľstvu. Viac
informácií získajú poslanci na spomínaných webových stránkach. Treba si uvedomiť, že v
jednotlivých špecifických cieľoch sú všetky oprávnené aktivity. Je potrebné si prezrieť každú
aktivitu a zistiť, čo je oprávnené napr. v materských školách, základných školách a pod.
V základných školách pôjdu tieto financie len na otváranie špeciálnych odborných učební
a nie na modernizáciu celej školy. To si PSK nevymyslel, ale bolo to takto vyrokované na
úrovni SR a EÚ. Niektoré krajiny si vyrokovali iné veci v rámci IROP. SR vyrokovala to, čo
sa dnes v IROP nachádza a to, čo je dnes predložené v materiáli. Výstup PSK bol z úrovne, do
ktorej mohol vstúpiť, že stratégia RIÚS je na to, aby PSK alokáciu vo výške 184 mil. € použil
na jednotlivé prioritné oblasti a špecifické ciele s tým, že boli určené oblasti, do ktorých
vstupovať nebude, to je kreatívny priemysel a zdravotníctvo. Ostatné alokácie a ich
rozdelenie je na PSK, ktorý na to pripravoval stratégiu tzv. RIÚS, aby vedel tých zvyšných
niekoľko miliónov eur rozdeliť do jednotlivých špecifických oblastí. To je vlastne výsledok
toho snaženia. Poslanec Kužma poznamenal, či v prípade, keď si niekto na ministerstve
kultúry vybaví veľký projekt, môže a bude žiadať od mesta 5 %. Predseda PSK Chudík
dodal, že v každom prípade 5 % dáva oprávnený žiadateľ. Keď bude mať oprávnenie žiadať
súkromník, bude dávať 5 %, nemôže ich pýtať od nikoho iného. Ak bude oprávneným
žiadateľom mesto, dáva 5 % mesto. Nie je dobré to, že PSK nemohol zasahovať do rozdelenia
niektorých častí, konkrétne kreatívneho priemyslu a zdravotníctva. V roku 2018 sa môžu
sumy peňazí meniť. Keď krajské mestá budú využívať takéto rozdelenia a mesto Prešov nie,
bude chyba v meste Prešov. Keď ich nebudú využívať všetky krajské mestá alebo drvivá
väčšina, bude sa to musieť v roku 2018 zmeniť. Ak to ostatné krajské mestá využijú a Prešov
nie, nebude sa môcť vyhovárať na to, že je to zlé. Ak to nevyužije žiadne krajské mesto, tak
zlé rozdelenie padne na ministerstvo. Všetko teraz zostáva na spolupráci krajských miest
v rámci Združenia K8. Jednoducho by to takto celé uzavrel.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001
Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v platnom znení a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2008 Z. z. o podpore práce
s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení b e r i e n a
ve d om ie
informatívnu správu o príprave Regionálnej integrovanej územnej
stratégie Prešovského kraja na roky 2014 - 2020.
Hlasovanie:
za: 46
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 3

K bodu 13 – Informácia o projekte FIRE3 (Financovanie
inovácií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej
efektívnosti) predkladanom v rámci programu Interreg
CENTRAL EUROPE: Ing. Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu
PSK, informoval o tom, že realizácia tohto projektu úzko súvisí s podpisom Dohody
o partnerstve pre Dohovor primátorov a starostov v PSK schválenej Zastupiteľstvom PSK vo
februári 2012, čím sa PSK stal územným koordinátorom tejto dohody. Dohovor primátorov
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a starostov je celospoločenská európska iniciatíva združujúca orgány miestnej a regionálnej
samosprávy, ktoré sa spoločne zaviazali zlepšiť kvalitu života svojich obyvateľov prispením
k napĺňaniu cieľov 3x20 v oblasti energetiky a ochrany klímy európskeho spoločenstva. To
znamená, do roku 2020 znížiť podiel emisie CO2 o 20 %, zvýšiť podiel energetickej
efektívnosti o 20 % a zvýšiť podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie o 20 %. Z toho
dohovoru vyplýva aj potreba spracovania regionálneho akčného plánu v oblasti energetiky, čo
okrem iných aktivít spomínaných v tomto materiáli, bude riešiť aj projekt FIRE3. Regionálny
akčný plán bude teda obsahovať stanovenie opatrení v oblasti energetiky pre dosiahnutie
cieľov 20-20-20 pre verejný a súkromný sektor, rozpracované príležitosti finančných
inštitúcií, vytváranie ad hoc porovnania verejných a súkromných fondov, súkromné a verejné
investičné potreby, prepojenie a synergiu s regionálnymi politikami a programami. Predseda
PSK Chudík upozornil predkladateľa na prerokovanie tohto materiálu aj v komisii
regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
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. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v projekte FIRE3
predkladanom regiónom Piemonte v rámci 1. výzvy programu Interreg CENTRAL
EUROPE s plánovaným rozpočtom pre Prešovský samosprávny kraj vo výške
143 175,00 eur
2. spolufinancovanie tohto projektu vo výške 15 % z celkového plánovaného rozpočtu
pre Prešovský samosprávny kraj, t. j. do výšky 21 476,25 eur
3. zabezpečenie realizácie tohto projektu a jeho predfinancovania
Prešovského samosprávneho kraja po schválení projektu.
Hlasovanie:
za: 46
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

z rozpočtu

zdržalo sa: 0

K bodu 14A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku –
kúpa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom
predkladaného návrhu je prevod nehnuteľného majetku – pozemkov v katastrálnom území
Holčíkovce z vlastníctva predávajúceho obce Holčíkovce do vlastníctva kupujúceho PSK za
kúpnu cenu 1 €. Pozemky sa nachádzajú pod vysunutým pracoviskom zimnej údržby Vranov
nad Topľou – Holčíkovce. Obecným zastupiteľstvom bol tento prevod schválený. Komisia
dopravy a komisia správy majetku vyjadrili súhlas a odporúčajú zastupiteľstvu schváliť tento
návrh.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení s c h v a ľ u j e
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Holčíkovce, Holčíkovce 40, 094 05
Holčíkovce, IČO: 00332429, zapísaného na LV č. 2, k. ú. Holčíkovce, a to:
novovytvorené pozemky registra CKN:
parcelné číslo 321/40, ostatné plochy o výmere 1973 m2,
parcelné číslo 321/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2,
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odčlenené od pozemku registra EKN, parcelné číslo 272/22, druh pozemku lesné pozemky o výmere
109528 m2, zapísaný na LV č. 2, geometrickým plánom č. 215/2015 vyhotoveným GEODETUM,
s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným Okresným
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom pod číslom G1-464/15, dňa 23. 09. 2015,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2020 m2.)
do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu - Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu cenu 1,00 €.

Hlasovanie:
za: 48
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 14B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku –
kúpa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh na
prevod nehnuteľného majetku - pozemkov v katastrálnom území Bardejov z vlastníctva
predávajúceho mesta Bardejov do vlastníctva kupujúceho PSK za kúpnu cenu 1 €. Pozemky
sa nachádzajú pod cestou a sú vo vlastníctve mesta Bardejov. Komisia dopravy a komisia
správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu schváliť tento prevod.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Bardejov, Radničné námestie 16,
085 01 Bardejov, IČO: 00321842, zapísaného na LV č. 6279, k. ú. Bardejov, a to:
pozemky registra CKN:
parcelné číslo 4257/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7979 m2,
parcelné číslo 4258/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3505 m2,
parcelné číslo 4258/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4317 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 15801m2.)
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu cenu 1,00 €.

Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 14C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku –
kúpa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil návrh
prevodu nehnuteľného majetku – pozemkov v katastrálnom území Stará Ľubovňa
z vlastníctva predávajúceho mesta Stará Ľubovňa do vlastníctva kujúceho PSK za kúpnu cenu
1 €. Uvedený návrh prerokovala komisia dopravy a komisia správy majetku, ktoré odporúčajú
zastupiteľstvu schváliť tento prevod.
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Stará Ľubovňa,
Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167, a to:
a) pozemky registra CKN zapísané na LV č. 3696, k. ú. Stará Ľubovňa:
parcelné číslo 1934/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2040 m2,
parcelné číslo 787/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4538 m2,
parcelné číslo 3981/16, ostatné plochy o výmere 14 m2,
parcelné číslo 3938/37, ostatné plochy o výmere 6197 m2,
parcelné číslo 4543/35, ostatné plochy o výmere 173 m2,
parcelné číslo 4628/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 750 m2,
parcelné číslo 654/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
b) pozemok registra CKN zapísaný na LV č. 9414, k. ú Stará Ľubovňa, parcelné číslo 7896,
ostatné plochy o výmere 8256 m2
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 22024 m2.)
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu
cenu 1,00 €.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 15A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom
predkladaného návrhu je prevod vlastníctva prebytočného nehnuteľného majetku PSK
v katastrálnom území Humenné v správe Vihorlatského múzea v Humennom spôsobom
uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže.
Všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 385 000 €. Tento
návrh prerokovala komisia kultúry a komisia správy majetku s odporúčacím charakterom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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
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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
Vihorlatského múzea v Humennom, zapísaného na LV č. 2440, k. ú. Humenné, a to:
pozemok registra CKN:
parcelné číslo 1705/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1208 m2
parcelné číslo 1705/2, ostatné plochy o výmere 1194 m2
parcelné číslo 1705/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1208 m2
parcelné číslo 1705/5, ostatné plochy o výmere 551 m2
parcelné číslo 1705/6, ostatné plochy o výmere 327 m2
parcelné číslo 1705/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1243 m2
parcelné číslo 1705/8, ostatné plochy o výmere 412 m2
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5525 m2.)
stavba: budova, súpisné číslo 1686, na pozemku registra C KN parcelné číslo 1705/1 s
príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizácia, teplovod,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
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. 135/2015 zo
dňa 23.09.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Mariánom Onderkom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 385.000,00 €, z toho stavba s príslušenstvom 298.128,00 €, pozemky
86.872,00 €, pri jednotkovej cene pozemkov 15,72 €/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).
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 __ . __ . 20__ do 13:00 hod.
v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – budova bývalého Osvetového strediska v Humennom
s pozemkami, k. ú. Humenné – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
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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 z. č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
– 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
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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. Vasiľ Fedič, riaditeľ Vihorlatského múzea
v Humennom (tel.: 057/7752240, mobil 0915954374).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 1

zdržalo sa: 0

K bodu 15B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh prevodu
prebytočného nehnuteľného majetku PSK v katastrálnom území Spišská Sobota v správe SÚC
PSK spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže a schválenia podmienok obchodnej
verejnej súťaže. Všeobecná hodnota majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje
94 500 €. Materiál prerokovala komisia dopravy 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. 302/2001Z. 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 prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie
mieru 2, Prešov, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná
14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, zapísaného na LV č. 1855, k. ú. Spišská Sobota, a to:
pozemok registra CKN, parcelné číslo 1586, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2822 m2,
stavby nezapísané na liste vlastníctva: hala pre garážovanie, opravu a údržbu pre nákladné
vozidlá,
príslušenstvo:
ploty a vonkajšie úpravy,
spoluvlastnícky podiel:
1/1,
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. 2/1015 zo dňa
30. 09. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vierou Spišiakovou v zmysle vyhlášky MS SR č.
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492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 94.500,00 €, z toho stavba 28.727,10 €, pozemky 65.780,82 €, pri cene pozemkov
23,31 €/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).
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 __. __ . 20__ do 13:00 hod.
v zapečatenej obálke s výrazným označením:
„Obchodná verejná súťaž – pozemok, k. ú. Spišská Sobota – 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)
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–
–
–
–

–

–

obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na
úrovni originálu
hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za
nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je
zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.)
čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (text
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. Marián Barilla – riaditeľ SÚC PSK pre oblasť
Poprad (tel.: 052 7721 598, mail: barilla.marian@sucpsk.sk).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 52
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

29

K bodu 16 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil návrh prevodu
nehnuteľného majetku – pozemkov v katastrálnom území Veľký Šariš z vlastníctva
predávajúceho PSK v správe Úradu PSK do vlastníctva kupujúceho Národnej diaľničnej
spoločnosti, a. s., z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania podielu majetku VÚC, ktorým
sa realizuje zákonné predkupné právo. Predmetom prevodu je spoluvlastnícky podiel.
Národná diaľničná spoločnosť, a. s., ako objednávateľ a investor stavby „Rýchlostná cesta R4
Prešov – severný obchvat“ žiada o odkúpenie predmetných pozemkov pre účely
majetkovoprávneho vysporiadania uvedenej stavby. Všeobecná hodnota majetku stanovená
znaleckým posudkom predstavuje 1 579,15 €. Komisia správy majetku odporúča
zastupiteľstvu predložený materiál schváliť.
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. 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
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 podielu majetku vyššieho územného celku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné
právo,
nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v súlade s § 9a) ods. 8 písm. c) zákona č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, prevod
podielu majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, zapísaného na LV č.
6777, k. ú. Veľký Šariš, a to:
pozemku registra CKN:
číslo parcely 2431/19, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 178 m2,
číslo parcely 2431/35, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 72 m2,
číslo parcely 3401/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,
číslo parcely 3410/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,
číslo parcely 3410/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 274 m2.)
spoluvlastnícky podiel: 1/3,
ťarchy: Vecné bremeno spočívajúce v predkupnom práve v zmysle § 7a zákona NR SR č.
669/2007 Z. z. na pozemku registra CKN, číslo parcely 2431/19, 2431/35, 3401/2,
3410/2, 3410/3 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.,
do vlastníctva kupujúceho - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45,
821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, za kúpnu cenu 1894,98 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 7/2015 zo dňa
11. 03. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 1579,15 €.

Hlasovanie:
za: 51
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 17A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je zámena
pozemkov vo vlastníctve PSK v správe SÚC PSK za pozemok vo vlastníctve M. Balčáka pod
cestou v katastrálnom území Starý Smokovec bez vzájomného finančného vyrovnania
z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide o rovnaké výmery 73 m2. Komisia dopravy
a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu tento materiál schváliť.
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.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
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, IČO: 37 870 475 a Miroslavom Balčákom, Lipová
1, 080 01 Prešov, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Miroslav Balčák nadobúda nehnuteľný
majetok v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, zapísaný na
LV č. 442, k. ú. Starý Smokovec, a to:
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 465/14, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 73 m2, odčlenený od:
pozemku KN C 465/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 24 m2, ako diel
č.3 o výmere 3 m2,
pozemku KN C 465/13, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 191 m2, ako diel
č.4 o výmere 5 m2,
pozemku KN C 465/12, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 475 m2, ako diel
č.5 o výmere 65 m2,
geometrickým plánom č. 30263247-024/2015 vyhotoveným Ing. Petrom Grígerom,
Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO: 30263247, úradne overeným Okresným
úradom Poprad, katastrálny odbor, pod číslom G1-735/15 dňa 1.10.2015,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2.
2. Miroslav Balčák odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľný
majetok, ktorý zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05
Prešov, zapísaný na LV č. 553, k. ú. Starý Smokovec, a to:
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 70/4, trvalé trávnaté porasty
o výmere 73 m2,
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 70/1, trvalé trávnaté porasty
o výmere 872 m2 ako diel č. 1, zapísaný na LV 553, geometrickým plánom č. 30263247-
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024/2015 vyhotoveným Ing. Petrom Grígerom, Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO:
30263247, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor, pod číslom
G1-735/15, dňa 1.10.2015,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zámenou pozemkov v k. ú. Smokovec dôjde k zosúladeniu skutočného stavu so stavom
právnym. Dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemku, ktorý sa nachádza pod
odvodňovacím rigolom cestnej komunikácie III/3082 (III/534004). Odvodňovací rigol vo
vlastníctve PSK bol upravovaný v roku 2009 v súvislosti s realizáciou stavby „Kruhová
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. Predmetná cestná komunikácia slúži širokej
verejnosti a plní verejnoprospešný účel širokej motoristickej verejnosti.

Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

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

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá návrh zámeny pozemku v katastrálnom území
Svidník v správe Gymnázia duklianskych hrdinov vo Svidníku za pozemok v katastrálnom
území Stropkov medzi PSK a M. Hirčkom so vzájomným finančným vyrovnaním rozdielu
všeobecných hodnôt nehnuteľností z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Vzájomné finančné
vyrovnanie zo strany M. Hirčka činí 3 386,56 € v prospech PSK. Materiál prerokovala
komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku, ktoré odporúčajú
zastupiteľstvu predložený návrh schváliť.
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.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
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, IČO: 37870475 a Mariánom Hirčkom, Karpatská
804/10, Svidník so vzájomným finančným vyrovnaním, nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Marián Hirčko nadobúda nehnuteľný
majetok v správe Gymnázia duklianskych hrdinov, Svidník, zapísaný na LV č. 1183,
k. ú. Svidník, a to:
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novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 36/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 304 m2,
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 36/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 318 m2, zapísaného na LV č. 1183, k. ú. Svidník, geometrickým plánom
č. 80/2015 vyhotoveným GEODÉZIOU SVIDNÍK, s.r.o., Sovietskych hrdinov 200/33,
089 01 Svidník, IČO: 367 659 37, úradne overeným Okresným úradom Svidník,
katastrálny odbor, pod číslom G1-200/15 dňa 20.10.2015,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 248/2015
zo dňa 9.11.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Kostikom, bytom Cernina,
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov, predstavuje 6.456,96 €, pri cene za 21,24 €/m2.
2. Marián Hirčko odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľný
majetok, ktorý zveruje do správy Strednej odbornej škole, Hlavná 6, Stropkov
zapísaný na LV č. 1762, k. ú. Stropkov, a to:
pozemok registra C KN, parcelné číslo 698/4, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 152 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 51/2015 zo
dňa 22.7.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom, bytom Stropkov,
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku
v znení neskorších predpisov, predstavuje 3.070,40 €, pri cene za 20,20 €/m2.
Vzájomné finančné vyrovnanie:
Marián Hirčko doplatí PSK rozdiel všeobecných hodnôt zamieňaných nehnuteľností
stanovených znaleckými posudkami vo výške 3.386,56 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Nadobudnutím pozemku Mariána Hirčka do vlastníctva PSK dôjde k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pozemku, ktorý je zastavaný časťou budovy telocvične v správe SOŠ, Hlavná
6, Stropkov.

Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 17C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predstavil návrh zámeny nehnuteľného majetku medzi PSK a
mestom Vranov nad Topľou pod cestnými komunikáciami vo vlastníctve mesta Vranov nad
Topľou a vysporiadania pozemkov pod chodníkmi, parkoviskami a verejnou zeleňou vo
vlastníctve PSK bez vzájomného finančného vyrovnania. Celková výmera, ktorú nadobudne
PSK, je 17 985 m2 a účtovná hodnota odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje
89 547,315 €. Celková výmera, ktorú nadobudne mesto Vranov nad Topľou, je 25 687 m2 a
účtovná hodnota odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 41 251,71 €.
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
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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 1. tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
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, IČO: 37870475 a Mestom Vranov nad Topľou,
Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, bez finančného vyrovnania
nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Vranov nad Topľou nadobúda
nehnuteľný majetok, zapísaný na LV č. 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, v správe
Správy a údržby ciest PSK, a to:
pozemok registra CKN:
parcelné číslo 3315/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11863 m2,
novovytvorené pozemky registra CKN:
parcelné číslo 3312/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5759 m2,
parcelné číslo 3312/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4576 m2,
parcelné číslo 3312/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1266 m2,
odčlenené od pozemku registra EKN, číslo parcely 2698, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria o výmere 20712 m2, zapísaný na LV 6386, k. ú. Vranov nad Topľou,
geometrickým plánom č.10806881-63/2014, vyhotoveným GEODET Marián Urban –
geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 10 806 881,
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom
G1-443/14 dňa 02. 10. 2014,
novovytvorený pozemok registra CKN:
parcelné číslo 3240/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN, číslo parcely 3240/3, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 246 m2, zapísaný na LV 6386, k. ú. Vranov nad Topľou,
geometrickým plánom č. 46932585-38/2014 spracovaným Ing. Marián Urban – GEODET,
Hlavná 101/101, 094 41 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, úradne overeným
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-444/14 dňa
02.10.2014,
novovytvorené pozemky registra CKN:
parcelné číslo 3314/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 505 m2,
parcelné číslo 3314/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2,
parcelné číslo 3314/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2,
parcelné číslo 3314/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2,
parcelné číslo 3314/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,
parcelné číslo 3314/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2,
parcelné číslo 3314/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 659 m2,
parcelné číslo 3314/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2,
odčlenené od pozemku registra CKN, číslo parcely 3314/5, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 5099 m2, zapísaný na LV 6386, k. ú. Vranov nad Topľou,
geometrickým plánom č. 46932585-43/2014 vyhotoveným Ing. Marián Urban –
GEODET, Hlavná 101/101, 094 41 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, úradne
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1442/14 dňa 02. 10. 2014,
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ťarchy: bez zápisu.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 25687 m2.
2. Mesto Vranov nad Topľou odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda
a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov:
a) nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1506, k. ú. Čemerné, a to:
novovytvorený pozemok registra CKN:
parcelné číslo 851/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1543 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN, parcela číslo 851, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 3290 m2, zapísaný na LV 1506, k. ú. Čemerné,
geometrickým plánom č. 33265143-10/2014 vyhotoveným Marcela Urbanová –
geodetická kancelária, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 33 265 143,
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod
číslom G1-472/14 dňa 16. 10. 2014,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská vodárenská
spoločnosť, a.s., Košice, IČO: 36 570 460, C KN č. 851, v rozsahu
vyznačenom GP č.17/2010, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena
č. 550/173/2013/ÚP, č. sp.V 1561/2013 - 336/13.
b) nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, a to:
pozemok registra CKN:
parcelné číslo 3232/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1164 m2,
novovytvorený pozemok registra CKN:
parcelné číslo 3305/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3637 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN, číslo parcely 3305, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 6 059 m2, zapísaný na LV č. 4114, k. ú. Vranov nad
Topľou, geometrickým plánom č. 10806881-53/2014 vyhotoveným GEODET
Marián Urban – geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou,
IČO: 10 806 881, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou,
katastrálny odbor, pod číslom G1-396/14 dňa 09. 09. 2014,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
novovytvorený pozemok registra CKN:
parcelné číslo 1086/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN, číslo parcely 1086/1, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 8130 m2, zapísaný na LV č. 4114, k. ú. Vranov nad
Topľou, geometrickým plánom č. 46932585-43/2014 vyhotoveným Ing. Marián
Urban – GEODET, Hlavná 101/101, 094 41 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585,
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod
číslom G1-442/14 dňa 02. 10. 2014,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
novovytvorené pozemky registra CKN:
parcelné číslo 2672/2, záhrady o výmere 20 m2,
parcelné číslo 3317/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8859 m2,
odčlenené od pozemku registra EKN, číslo parcely 1800/2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 12143 m2, zapísaný na LV č. 5295 geometrickým
plánom č. 33265143-9/2014 vyhotoveným Marcela Urbanová – geodetická
kancelária, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 33 265 143, úradne
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1422/14 dňa 25. 09. 2014,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: K pozemku registra EKN, číslo parcely 1800/2, sa poznamenáva povinnosť
strpieť umiestnenie verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie
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v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50,
Košice, strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) v
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou,
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly verejného potrubia a
obmedzenie na dotknutej nehnuteľnosti v realizovaní stavieb spojených so
zemou pevným základom, výsadby stromov a kríkov a vykonávaním zemných
prác v trase verejného potrubia a jej ochranného pásma v rozsahu
vyznačenom na GP č. 55/2010 na dobu neurčitú podľa Zmluvy o zriadení
vecného bremena č.790/265/2013/ÚP, č. sp. V 2072/2013-7/14.
novovytvorené pozemky registra CKN:
parcelné číslo 3240/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1409 m2,
parcelné číslo 3240/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2,
parcelné číslo 3240/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2,
parcelné číslo 3240/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 910 m2,
odčlenené od pozemku registra EKN, číslo parcely 1787, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria o výmere 5482 m2, zapísané na LV 5295 geometrickým plánom č.
46932585-38/2014 vyhotoveným Ing. Marián Urban – GEODET, Hlavná 101/101,
094 41 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-444/14 dňa 02. 10. 2014
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: K pozemku registra EKN, číslo parcely 1787, sa poznamenáva povinnosť
strpieť umiestnenie verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie
v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského
50, Košice, strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami,
mechanizmami) v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou,
modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly
verejného potrubia a obmedzenie na dotknutej nehnuteľnosti v realizovaní
stavieb spojených so zemou pevným základom, výsadby stromov a kríkov a
vykonávaním zemných prác v trase verejného potrubia a jej ochranného
pásma v rozsahu vyznačenom na GP č.55/2010 na dobu neurčitú podľa
Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 790/265/2013/ÚP, č. sp. V
2072/2013-7/14.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 17985 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zámena nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Vranov
nad Topľou z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestnými
komunikáciami III/018232, III/018233, III/018234, III/018236, III/558001, ktoré sú vo
vlastníctve
Mesta
Vranov
nad
Topľou
a vysporiadanie
pozemkov
pod
chodníkmi, parkoviskami a verejnou zeleňou, ktoré sú vo vlastníctve PSK.

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

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

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, informoval o navrhovanom prevode nehnuteľného majetku PSK
v katastrálnom území Sabinov v správe DSS Brezovička na ulici J. Borodáča v Sabinove do
vlastníctva kupujúceho mesta Sabinov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom
odpredaja je budova s priľahlými pozemkami za cenu 1 €. Materiál prerokovala komisia
sociálna a komisia správy majetku.
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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,
B.

že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný
s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Domova sociálnych služieb
Brezovička, zapísaného na LV č. 2226, k. ú. Sabinov, a to:
pozemok registra C KN:
parcelné číslo 924/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 240 m2,
parcelné číslo 924/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 143 m2,
parcelné číslo 925/1, záhrady o výmere 340 m2,
parcelné číslo 925/2, záhrady o výmere 138 m2,
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 861 m2.
stavba: budova, súpisné číslo 652, na pozemku registra C KN parcelné číslo 924/1,
zastavané plochy a nádvoria
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, za
kúpnu cenu 1,00 € .
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Mesto Sabinov v predmetnej nehnuteľnosti prevádzkuje Centrum sociálnych služieb na
základe nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú od 01.01.2006 do 31.12.2020 medzi
správcom Domovom sociálnych služieb, Brezovička a Mestom Sabinov, ktorá bola schválená
PSK. V roku 2006 mesto budovu zrekonštruovalo a celkovo preinvestovalo 21.297,62 €.
Vzhľadom na nevyhnutnosť ďalšej rekonštrukcie, Mesto Sabinov žiada o odkúpenie
nehnuteľností za 1,00 €.

Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 17E – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom navrhovaného odpredaja je prevod
spoluvlastníckeho podielu PSK na nehnuteľnom majetku PSK, a to na stavbe, objektoch
a zariadení v Športovom areáli na Štrbskom Plese v správe Úradu PSK do vlastníctva
kupujúceho obce Štrba z dôvodu hodného osobitného zreteľa. PSK je podielovým
spoluvlastníkom nehnuteľného majetku v podiele 4/5 a obec Štrba v podiele 1/5 na stavbe,
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objektoch a zariadení v Športovom areáli na Štrbskom Plese. Navrhovaný prevod je za 1 €.
Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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 Prešovského samosprávneho kraja
v správe Úradu PSK, a to:
- stavba kabína komentátorov - behy, súpisné číslo 4116, na pozemku registra C KN
parcelné číslo 3607, v obci Štrba – časť Štrbské Pleso, zapísanej na LV č. 4605, k. ú. Štrba,
- nová bežecká trať Slepé pleso,
- elektrická prípojka a rozvody v rozsahu projektovej dokumentácie,
- ozvučenie bežeckého a skokanského areálu,
- odhlučnený technologický kontajner ako náhradný zdroj elektrickej energie v areáli,
spoluvlastnícky podiel: 4/5,
ťarchy: bez zápisu,
do vlastníctva kupujúceho – Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00 326 615,
za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
PSK, po tom čo odpredá 4/5 spoluvlastníckeho podielu na objektoch obci, sa nebude podieľať
na prevádzkových nákladoch pri správe a údržbe uvedených objektov v Športovom areáli na
Štrbskom Plese. Obec Štrba bude uvedené objekty pripravovať na zimnú sezónu 2015/2016
už ako výlučný vlastník v podiele 1/1. Prevádzkové náklady pri správe a údržbe uvedených
objektov bude obec zabezpečovať na vlastné náklady. Obec Štrba bude môcť investovať do
uvedených objektov vlastné finančné prostriedky z rozpočtu obce v súlade s rozpočtovými
pravidlami samosprávy.

Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 18A –Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu
PSK, predkladá návrh nájmu časti pozemkov vo verejnom záujme na realizáciu
verejnoprospešnej stavby komunikácie R4 Prešov – severný obchvat. Výška nájomného je
1,081 € za m2 na rok. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený
materiál.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 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
v platnom znení
s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s
§ 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja
v správe Úradu PSK, IČO: 37870475, v spoluvlastníckom podiele 1/3, a to:
časť nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 6777, k. ú. Veľký Šariš, a to:
časti pozemkov registra CKN:
parcelné číslo 3401/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7629 m2
parcelné číslo 3410/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4315 m2
do nájmu nájomcu – Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09
Bratislava, IČO: 35 919 001, za nižšie uvedených podmienok:
dočasný záber pozemkov o celkovej výmere 80 m2 do 1 roka odo dňa skutočného začatia
stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí:
objekt RZ 601-00 Preložka 2x110 kV vedenia V6754/9755 v km 2,8 – 4,3
objekt RZ 614-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 3,368 a 3,813 obchvatu (VN226,517)

LV č.

Číslo
parcely C
KN

Spoluvlastnícky
podiel

Výmera
dielu v m2

Diel č.

44

Výmera v m2
Výška
Výška
pripadajúca na
K objektu číslo
nájmu v nájmu za 12
spoluvlastnícky
€/m2/rok mesiacov
podiel

6777

3410/1

1/3

680

14,67

1,081

15,85

RZ 601-00

6777

3410/1

1/3

681

7

2,33

1,081

2,52

RZ 601-00

6777

3410/1

1/3

682

29

9,67

1,081

10,45

RZ 614-00

dočasný záber pozemkov o celkovej výmere 258 m2na dobu výstavby stavebných objektov:
objekt DZ 202-00 Most na R4 v km 3,10 nad riekou Torysou, traťou ŽSR a cestou I/68
objekt DZ217-00 Most na prístupovej ceste k severnému portálu tunela Bikoš nad riekou Torysou
objekt DZ 803-00 Prístupová komunikácia k provizórnemu premosteniu Torysy
Výmera v m2
Výška
Výška
pripadajúca na
K objektu číslo
nájmu v nájmu za 12
spoluvlastnícky
2
€/m /rok mesiacov
podiel

LV č.

Číslo
parcely
C - KN

6777

3401/1

1/3

667

97

32,33

6777

3410/1

1/3

677

67

6777

3410/1

1/3

678

7

6777

3410/1

1/3

679

87

Spoluvlastnícky
Diel č.
podiel

Výmera
dielu v m2

1,081

34,95

DZ 202-00

22,33

1,081

24,14

DZ 202-00

2,33

1,081

2,52

DZ 217-00

29,00

1,081

31,35

DZ 803-00

Rozsah nájmu je zameraný geometrickým plánom č. 31628826-3/2014/b vypracovaným
spoločnosťou Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica.
Výška nájomného: 1,081 €/m2/rok.
Cena nájmu je stanovená znaleckým posudkom č. 192/2015 zo dňa 23.9.2015, ktorý
vypracoval znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, Ing. Ján
Karel, PhD., EUR ING, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov.
Účel nájmu: realizácia stavby R4 Prešov – severný obchvat.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu bude využitý na realizáciu verejnoprospešnej stavby severného obchvatu
mesta Prešov - nadregionálneho komunikačného systému a druhého aglomeračného
vonkajšieho okruhu mesta Prešov.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 18B –Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu
PSK, predstavil nájom nehnuteľného majetku – budov bez pozemkov a hnuteľného majetku
po zrušenej organizácii PSK DSS v Spišskom Štvrtku do nájmu nájomcu Centra sociálnych
služieb Spišský Štvrtok, n. o., za účelom zabezpečenia poskytovania sociálnych služieb. Doba
nájmu je doba určitá 20 rokov. Výška nájomného predstavuje 1 € za rok. Komisia sociálna
a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 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
v platnom znení
s c h v a ľ u j e,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a)
ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Úradu PSK,
IČO: 37870475, a to:
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1198, k. ú. Spišský Štvrtok, a to:
stavba:
- administratívna budova, súpisné číslo 402, na pozemku registra C KN parc. č. 2/2, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 214 m2 (bez pozemku)
- bytový dom, súpisné číslo 403, na pozemku registra C KN parc. č. 2/3, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 210 m2 (bez pozemku)
- budova bez súpisného čísla – práčovňa na pozemku registra C KN parc. č. 2/7, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 168 m2 (bez pozemku)
- budova bez súpisného čísla – prevádzková budova na pozemku registra C KN parc. č. 2/8,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2 (bez pozemku)
- budova bez súpisného čísla – skleník na pozemku registra C KN parc. č. 2/9, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 88 m2 (bez pozemku)
- budova bez súpisného čísla – hospodárska budova na pozemku registra C KN parc. č. 2/10,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 (bez pozemku)
- budova bez súpisného čísla – márnica na pozemku registra C KN parc. č. 2/11, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 35 m2 (bez pozemku)
- garáže – stavba neevidovaná na liste vlastníctva, nezakreslená na katastrálnej mape
na pozemku registra C KN parc. č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7497 m2
(bez pozemku)
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-

septik – stavba neevidovaná na liste vlastníctva, nezakreslená na katastrálnej mape
na pozemku registra C KN parc. č. 89, orná pôda o výmere 2458 m2 (bez pozemku)
hnuteľný majetok slúžiaci na zabezpečenie účelu nájmu, pričom objem hnuteľného majetku, ktorý
bude predmetom nájmu, sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, resp. mimoriadnej
inventarizácie,
do nájmu nájomcu – Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., so sídlom Námestie
slobody 256, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 45743118, za nižšie uvedených podmienok:
- výška nájomného za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku bez platieb za energie
a služby spojené s nájmom: 1 €/rok
- nájomca zabezpečí na vlastné náklady prevádzkyschopnosť prenajatého majetku, jeho
poistenie a úhradu dane z nehnuteľností, potrebnú rekonštrukciu a investovanie do majetku
vykoná po písomnom súhlase prenajímateľa a bez možnosti kompenzácie prenajímateľom
- účel nájmu: poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom celoročnou pobytovou formou
- doba nájmu: doba určitá 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr
od 1.1.2016.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Dlhodobý nájom nájomcovi za účelom zabezpečenia kontinuálneho poskytovania sociálnych služieb
klientom, v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
v priestoroch po zrušenej rozpočtovej organizácii PSK - Domov sociálnych služieb v Spišskom
Štvrtku, IČO: 00691917, v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení pre prijímateľov
postihnutých schizofréniou a schizoafektívnymi poruchami a prijímateľov postihnutých demenciou
a organickým psychosyndrómom.

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

K bodu 19A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva
PSK č. 253/2015 zo dňa 27. 10. 2015: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je zmena
a doplnenie predmetného uznesenia. Do predmetu prevodu sa dopĺňa staničenie.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o
majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII.
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
mení a dopĺňa
uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 253/2015 zo dňa 27.10.2015 k majetkovým
prevodom nehnuteľného majetku PSK v bode schvaľuje nasledovne:
vypúšťa sa text a nahrádza sa textom:
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Drienica, Drienica 168, 083 01
Sabinov, IČO: 00326968, a to:
časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3181 (III/543014) v k. ú. Drienica v dĺžke 1,556
km od uzlového bodu 2744A053 po konečnú zastávku SAD v staničení km 3,621 – km 5,177,
pozemky registra C KN, zapísané na LV č. 1105, k.ú. Drienica:
parcelné číslo 1679/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5706 m2,
parcelné číslo 1679/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2,
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parcelné číslo 1138/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6569 m2,
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 12394 m2.)
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO:
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14,
080 05 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €,
za podmienky, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vydá kladné rozhodnutie
o usporiadaní cestnej siete, ktorým zaradí uvedený úsek miestnej pozemnej komunikácie do cestnej
siete ciest III. triedy.

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 19B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva
PSK č. 44/2014 zo dňa 22. 4. 2015: Ing. Matejčík, vedúci odboru
organizačného Úradu PSK, predkladá zmenu predmetného uznesenia, ktorá sa týka
pozemku a stavby, súpisné číslo 96, kaštieľ a oceľový prístrešok na parcele č. 70 vo
vlastníctve obce Svinia. Ide o kaštieľ, národnú kultúrnu pamiatku. Zmena spočíva
v ponúknutej cene a nie v cene podľa znaleckého posudku.
Diskusia:
Poslanec Krajňák dodal, že tento kaštieľ stojí opustený, kým protiľahlý kaštieľ je využívaný
na školské účely. V tejto obci by to možno perspektívne videl ako miesto na vyučovací
proces. Požiadal informovať o tejto téme aj obec Svinia. Predseda PSK Chudík poznamenal,
že obec Svinia o tejto veci vie už minimálne 5 rokov, ak nie viac. Aj nový starosta je vo svojej
funkcii už viac ako rok, preto mohol požiadať o takúto vec. Navrhuje predložený materiál
schváliť, to ale PSK nezaväzuje k predaju. Poslanec Krajňák robí iniciatívu za niekoho iného,
kto mal v tejto veci konať. Obec mala na to čas minimálne 5 rokov, odkedy kaštieľ nie je
funkčný a ide ho PSK predávať. Poslanec Krajňák nespochybňuje materiál, ale bolo by
dobré sa ozvať obci, aby sa ako prvá dozvedela o tomto výstupe. Poslanec Ledecký zavolá
starostovi obce Svinia. Je to ale kultúrna pamiatka, a preto ho nikto nebude chcieť ani za 1 €.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 16 písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom
znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
__________________________________________________________________________________

mení

a

dopĺňa

uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 44/2014 zo dňa 22. 4. 2014 k schváleniu prevodu
majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
v časti B schvaľuje, v bode B.2, nasledovne:
v ods. 2 písm. a)
sa vypúšťa text:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
a nahrádza sa textom:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
v ods. 4 písm. a)
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sa vypúšťa text:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po
telefonickom dohovore – Ing. Juraj Kormoš, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odd. správy
majetku, tel. 051/7081343.
a nahrádza sa textom:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po
telefonickom dohovore – Mgr. Adrián Latta, riaditeľ Krajského múzea v Prešove, tel.
0917 104 281, tel.: 051/7734708.

Hlasovanie:
za: 52
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 20 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské
múzeum Humenné“: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, predkladá tento
materiál aj s dôvodovou správou, kde sú jednotlivé položky naviac prác popísané po
technickej stránke. Následne je evidencia zmenových listov dodávateľa stavby Metrostav, a.
s., Praha, ktoré sú potvrdené jej oblastným riaditeľom, stavebným dozorom, za objednávateľa
Ing. Vaľom a za generálneho projektanta Ing. Kasaničovou. Materiál prerokovala komisia
finančná a dňa 8. 12. 2015 sa k nemu mali možnosť vyjadriť na kontrolnom dni aj poslanci
PSK za obvod Humenné. Celková výška nadlimitných výdavkov činí 300 041,84 € vrátane
DPH. Táto suma sa skladá z prác naviac a prác menej. V praxi to bude znamenať, že pôvodná
zmluva o dielo bude znížená o menej práce a následne bude spracovaná nová zmluva o dielo
s vyčíslením naviac prác. Súčet týchto dvoch položiek predstavuje spomínanú sumu.
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
výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum
Humenné“ v čiastke 300 041,84 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 21 – Návrh na dofinancovanie výdavkov v rámci
investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea
v Poprade“ v súvislosti so zmenou stavby pred dokončením: Podľa
slov Ing. Benesa, generálneho riaditeľa ARR PSK, ide o dofinancovanie stavebnej
projektovej dokumentácie v objeme 15 000 € s DPH, ktorá má slúžiť na vonkajšie exteriérové
úpravy chodníkov, priľahlého amfiteátra, sadové úpravy. Pôvodne mala byť prerokovaná aj
projektová dokumentácia v súvislosti s umiestnením kniežacej hrobky, ale z Nemecka prišlo
negatívne stanovisko vo vzťahu k technickému riešeniu, preto v tejto časti projektu zostáva
pôvodný plán. Predseda PSK Chudík dodal, že na kontrolnom dni za účasti poslancov PSK
z volebného obvodu Poprad aj riaditeľky Podtatranského múzea v Poprade, bol aj pracovník
SAV, ktorý tvrdil, že v súčasnosti už existujú nové metódy umiestnenia hrobky aj na
vzduchu, nič sa nebude diať a treba to sprístupniť. Rozmýšľalo sa o uložení hrobky dole,
preto sa riešila aj plošina, ktorá už bola v podstate takmer hotová a pripravená, v objeme
250 000 €. Podľa stanoviska z Nemecka by v tomto prípade neručili za kvalitu práce.
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Odborníci teda zaviedli PSK, ktorý v dobrej viere celý proces spustil a tým aj zastavil
niektoré práce.
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
výdavkov investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“
na projektovú dokumentáciu v čiastke 15 000 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 22 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
v rámci projektu „Obnova objektov Šarišského múzea
v Bardejove“ (kód ITMS: 22130120103) ROP, Opatrenie 3.1
Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov: Ing. Benes, generálny riaditeľ
ARR PSK, uviedol, že v dôvodovej správe sa nachádza kompletný technický popis
nadlimitných výdavkov. Materiál obsahuje vyjadrenie zhotoviteľa stavby vrátane výkazu
výmer potvrdeného stavebným dozorom a stanovisko oddelenia investícií a verejných súťaží
organizačného odboru Úradu PSK. Celková výška nadlimitných výdavkov predstavuje
52 318,41 € s DPH.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova objektov Šarišského múzea v
Bardejove“ (kód ITMS: 22130120103) ROP, Opatrenie 3.1 Posilnenie kultúrneho
potenciálu regiónov v čiastke 52 381,41 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 23 – Schválenie financovania projektu „Monitoring
klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovenskoukrajinskom pohraničí“ v rámci Schémy malých grantov
Nórskeho finančného mechanizmu: Ing. Kozák, riaditeľ SÚC PSK,
pripomenul, že SÚC PSK pokračuje s prácou podľa schválených uznesení z roku 2014, kedy
v rámci Nórskeho finančného mechanizmu žiadala o tento projekt. Je potrebné doriešiť
spoluúčasť uvedenú na 3. strane. Spolufinancovanie zo zdrojov PSK predstavuje 22 384 €.
Ide o spoluprácu s ukrajinskou stranou a to s obcou Velykyj Bereznyj a združením
ukrajinských obcí. Na slovenskej strane PSK to bude monitoring v katastroch obcí Koškovce,
Hudcovce, Palota, Hostovice, Nižná Sitnica, Radvaň nad Laborcom, Rokytovce, Ubľa, Ulič
a Príslop. Týmto spôsobom by mal byť skvalitnený systém informácií pre dispečerskospravodajskú službu na tomto území.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A.
schvaľuje
A.1 spolufinancovanie vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci
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schváleného projektu „Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti
komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ v rámci programu „SK08
Cezhraničná spolupráca“ financovaného z Nórskeho finančného mechanizmu
Žiadateľ

Názov projektu

Správa a
údržba
ciest PSK

Monitoring
klimatických
podmienok
a zjazdnosti
komunikácií
v slovensko–
ukrajinskom pohraničí

A.2

Rozpočet
Spolu
projektu (z toho financovanie
BV/KV)
(15 %)

149 225 €
KV: 105 100 €
BV: 44 125 €

Stručný popis aktivít/cieľ projektu

Oprávnené aktivity projektu majú za cieľ
zabezpečiť aktuálne informácie účastníkom
22 384 €
KV: 15 765 € cestnej premávky, dôležité pre zjazdnosť na
BV: 6 619 € kritických úsekoch v slovensko-ukrajinskom
pohraničí a dôjde k operatívnejšiemu riadeniu
zimnej údržby.

predfinancovanie vyššie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia
refundácie výdavkov Správcu schémy malých grantov v rámci Nórskeho finančného
mechanizmu 2009 - 2014.

Hlasovanie:
za: 51
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 24 – Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia
komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“ – mesto Levoča
a PSK: Predseda PSK Chudík uviedol, že na spoločnom stretnutí s primátorom Levoče
PaedDr. Majerským a správcom farnosti Levoča dekanom Dlugošom dňa 8. 12. 2015
rozprávali o rekonštrukcii tejto cesty, kde sú navrhované 3 etapy. Zhodli sa na tom, že 2. a 3.
etapu bude riešiť PSK a 1. etapu mesto Levoča. Aby sa mohlo pokračovať ďalej v tejto
združenej investícii, je dnes predložený tento materiál. Predpokladom združenej investície je
predaj pozemkov pod cestou mestom Levoča PSK za 1 €, ktoré sú v 2. a 3. etape. Ďalšou
podmienkou je, aby celá táto cesta prešla potom do správy PSK. Keď mesto Levoča opraví
cestu v 1. etape a dá ju do správy PSK, nemusí sa starať o zimnú údržbu, čo bude pre mesto
lepšie.
Diskusia:
Podľa slov poslanca Kahanca predseda PSK svojimi argumentmi presvedčil všetkých
prítomných. Je rád, že prebehne rekonštrukcia tejto cesty, vzhľadom na vysokú návštevnosť
Mariánskej hory. Ľudia majú problém sa tam dostať autami a autobusmi a nie každý môže ísť
peši. Je rád, že sa to deje a určite budú radi aj všetci návštevníci Baziliky minor v Levoči.
Predseda PSK Chudík dodal, že oprava cesty by mala trvať 2 - 3 roky. Materiál je
predložený na schválenie už dnes, aby sa s rekonštrukciou mohlo začať ešte tohto roku. Suma
je dosť vysoká, vychádza skoro na 1 mil. € v 3. etape.
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
1. združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Levoča s názvom
„Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“
2. združenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov v závislosti na schválených rozpočtoch
účastníkov združenia a činností v rozsahu podľa vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie
za predpokladu, že:
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a) účastníci združenia pripravia návrh Zmluvy o združení na predmet a účel združenia
„Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“ a združia činnosti spočívajúce
v realizácii verejného obstarávania, investičných činností, prípravných prác, zabezpečenia
dozoru a porealizačného zamerania
b) mesto Levoča predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení
platné uznesenie MsZ v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v platnom znení.

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 25 – Rôzne:
Návrh na
schválenie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie
a predfinancovanie z rozpočtu PSK: Predseda PSK Chudík dal do pozornosti
predmetný návrh na schválenie žiadostí o NFP, ktorý dostali poslanci v priebehu zasadnutia
z dôvodu dnešného spracovania, preto ho neprerokovala ani Rada PSK. V minulom týždni
vyšla výzva k projektom zameraným na zníženie energetickej náročnosti verejných budov
s možnosťou prihlásenia sa do 15. 1. 2016. Materiál obsahuje 9 projektov: 1) Obnova budovy
a zníženie jej energetickej náročnosti - Hvezdáreň a planetárium Prešov, 2) Vranov nad
Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej náročnosti, 3)
Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti, 4)
Stakčín - Areál SÚC PSK, SNP 640/81 – zníženie energetickej náročnosti, 5) Obnova
administratívnej budovy areálu SÚC PSK 789, Bardejov a zníženie jej energetickej
náročnosti, 6) Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov zníženie energetickej náročnosti, 7) Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA,
SNP 16, Sabinov – zníženie energetickej náročnosti, 8) Školský internát Poprad – zníženie
energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu), 9) Stredná odborná škola
elektrotechnická - zateplenie objektu, Stropkov. Konkrétne výšky jednotlivých výdavkov sú
uvedené v každom návrhu projektu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s výzvou č. OPKZP-PO4SC431-2015-6 na predkladanie žiadostí o NFP k projektom zameraným na zníženie
energetickej náročnosti verejných budov s c h v a ľ u j e
predloženie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie a predfinancovanie z rozpočtu PSK:
1. Názov projektu:
Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti - Hvezdáreň a planetárium
Prešov
Výška celkových výdavkov na projekt: 940 220,26 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 940 220,26 eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 47 011,01eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
2. Názov projektu:
Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej
náročnosti
Výška celkových výdavkov na projekt: 945 545,66 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 945 545,66 eur
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Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 47 277,28 eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
3. Názov projektu:
Medzilaborce – Areál SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti
Výška celkových výdavkov na projekt: 264 137,07 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 264 137,07 eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 13 206,85 eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
4. Názov projektu:
Stakčín - Areál SÚC PSK, SNP 640/81 – zníženie energetickej náročnosti
Výška celkových výdavkov na projekt: 279 928,27 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 279 928,27 eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 13 996,41 eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
5. Názov projektu:
Obnova administratívnej budovy areálu SÚC PSK 789, Bardejov a zníženie jej
energetickej náročnosti
Výška celkových výdavkov na projekt: 401 810,84 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 401 810,84 eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 20 090,54 eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
6. Názov projektu:
Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov - zníženie
energetickej náročnosti
Výška celkových výdavkov na projekt: 391 546,20 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 391 546,20 eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 19 577,31 eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
7. Názov projektu:
Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov – zníženie
energetickej náročnosti
Výška celkových výdavkov na projekt: 820 643,57 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 820 643,57 eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 41 032,18 eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
8. Názov projektu:
Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)
Výška celkových výdavkov na projekt: 846 816,14 eur
47

Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 846 816,14 eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 42 340,81 EUR
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
9. Názov projektu:
Stredná odborná škola elektrotechnická - zateplenie objektu, Stropkov
Výška celkových výdavkov na projekt: 922 319,52 eur
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 922 319,52 eur
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených
výdavkov – 5 %: 46 115,98 eur
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6
Hlasovanie:
za: 56
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Poslanec Kahanec požiadal predsedu PSK o pomoc pri riešení dopravy, ktorý nie je len
problémom mesta Prešov, ale aj predsedu tohto kraja. Realitou je ukončenie ulice
Kuzmányho. O chvíľu bude reálny aj tranzit cez ulicu Východnú a pri existujúcom krátkom
nájazdovom pruhu, ktorý sa tam nachádza, bude doprava od Košíc zablokovaná. Ťažko sa tam
rozložia autá, ktoré idú rovno a doprava. V dohľadnom čase by sa malo začať aj s
rekonštrukciou druhého konca ulice Rusínskej (odbočovacie pruhy a zmena križovatky). Je
potrebné rokovať so Slovenskou správou ciest o väčšom objeme finančných prostriedkov,
lebo ak sa bude šetriť, môže to spôsobiť problémy v krátkej budúcnosti. Pri oprave úseku
smerom od ulice Rusínskej po Hypernovu je potrebné v spolupráci s mestom vyriešiť
križovatky, ktoré sa tam nachádzajú. Tie cesty boli vlastníctvom PSK, teraz ich má Slovenská
správa ciest. V tejto časti býva zhruba 14 000 obyvateľov a práve tam je tranzit všetkej
dopravy okolo Prešova po východnej strane. Predseda PSK Chudík ubezpečil poslanca
Kahanca, že robí pre riešenie dopravy maximum, čiže všetko čo sa dá, aj keď to možno
niekedy nie je vidieť. Je ťažko hovoriť napríklad o tom, že v roku 2006 úsek diaľnice D1
Beharovce – Jánovce nebol vôbec v zásobníku v rámci kohézneho fondu. Dostal sa tam až
v roku 2007 a dnes je celá táto diaľnica dokončená. Vo štvrtok bude spustená do prevádzky
posledná časť Fričovce – Svinia v dĺžke 11 km. V súvislosti s Prešovom je to dobré.
Osobitnou zostáva otázka samotného mesta Prešov. Osobne je presvedčený, že v rámci týchto
dielčích riešení sa doprava v Prešove nevyrieši, pokiaľ sa nevybuduje obchvat D1 a R4.
Obchvat D1 by sa mal začať stavať po ukončení verejného obstarávania niekedy v apríli
2016. Na R4 sa pokračuje míľovými krokmi. Aj keď pre tromi rokmi nebolo vybrané
trasovanie tejto cesty, teraz sa už vykupujú pozemky Národnou diaľničnou spoločnosťou a na
stavbu sa našli aj finančné prostriedky. V určitom období to vyzeralo tak, že všetky peniaze
z európskych fondov sú v rámci diaľnic pre SR vyčerpané. V prvom rade je potrebné sa
sústrediť na obchvat D1 a R4, ktoré sú v právomoci Národnej diaľničnej spoločnosti
a ministerstva dopravy. Spoločne musí za ich výstavbu bojovať mesto Prešov s PSK, aby boli
hotové čo najskôr, lebo už aj tak je neskoro. Ale hovorí sa, že lepšie neskoro, ako nikdy.
Poslanec Kahanec sa plne stotožňuje so zameraním na R4. Pripomenul, že ak sa pustí tranzit
cez ulicu Rusínsku a Arm. gen. Svobodu, musia sa riešiť križovatky, ktoré sú v dezolátnom
stave, okrem jednej pri Bille. Nemajú priestorové riešenie, dobrú signalizáciu, sú to úplne
amatérske križovatky, ktoré majú zvládnuť tranzit. Ľudia budú mať problém prejsť na druhú
stranu a autá budú mať problém s prechodom na štvorprúdovej ceste. Na to osobne myslel,
aby sa urobilo všetko, čo sa dá, aj na ochranu obyvateľov tejto časti. Predseda PSK Chudík
to nespochybňuje, ale problém sa nevyrieši bez obchvatov D1 a R4.
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Poslanec Ceľuch navrhol schváliť hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi Hudákovi
odmenu vo výške 20 % súhrnu platov za rok 2015 za jeho vykonanú prácu. ÚHK PSK vedie
veľmi zodpovedne a predkladané materiály sú spracované veľmi kvalitne. Tohto roku
zorganizoval dvakrát stretnutie hlavných kontrolórov v Prešove a Žiline, čo je dobrá
propagácia PSK. Je 6 rokov poslancom PSK a za to obdobie si pamätá znižovanie odmien
poslancov. Prešiel celým politickým spektrom Zastupiteľstva PSK a zisťoval, či v minulosti
boli schvaľované odmeny aj poslancom PSK. Následne navrhol, aby tohto roku bola
vyplatená poslancom PSK odmena vo výške 500 € v najbližšom výplatnom termíne za všetku
vykonanú prácu poslancov PSK v prospech obyvateľov PSK, ktorí častokrát využívajú svoje
technické zariadenie na zodpovedný prístup k rokovaniam Zastupiteľstva PSK, využívajú
súkromné telefóny aj súkromné autá na návštevy podujatí, kde sú pozvaní ako poslanci a šíria
dobré meno PSK. Predseda PSK Chudík navrhol doplniť tento návrh na uznesenie
o podpredsedov PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie predložený poslancom Ceľuchom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
a) hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi Hudákovi odmenu
vo výške 20 % súhrnu platov za rok 2015
b) odmenu poslancom Zastupiteľstva PSK a podpredsedom PSK
vo výške 500 eur
vyplatenú v najbližšom výplatnom termíne.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 26 – Interpelácie poslancov:

Nikto z prítomných poslancov

nevzniesol žiadnu interpeláciu.

K bodu 27 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 15. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK a poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť. Zároveň ich pozval
na slávnostné zasadnutie spojené s odovzdávaním Cien PSK a Cien predsedu PSK dňa 17. 12.
2015 o 17.00 hod. v DJZ v Prešove.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

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

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH

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

Ing. Anton Gašpár

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

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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