Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 16 / 2016

zo 17. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 25. apríla 2016 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. A/ Záverečný účet PSK za rok 2015.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015.
4. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
5. Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie.
6. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015.
7. A/ Informatívna správa o realizácii cezhraničných programov na úrovni PSK.
B/ Schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020 v rámci kompetencií PSK.
8. Návrh na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete
informačno-poradenských centier 1“.
9. Informatívna správa o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01.
10. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
11. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015.
12. Prerokovanie podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov.
13. Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK.
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 – prípady hodné osobitného zreteľa.
17. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
18. Rôzne.
19. Interpelácie poslancov.
20. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 17.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, poslancov NR SR Fecka a Lukáča,
ďalších hostí a predstaviteľov médií. Prítomných bolo 59 poslancov. Písomne sa ospravedlnili
poslanci Jakubov, Krajňák, Slovík.
Predseda PSK Chudík navrhol zaradiť ako bod 2 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva
PSK č. 269/2015 zo dňa 15. 12. 2015 z bodu 18 - Rôzne s následným prečíslovaním ďalších
bodov programu rokovania.
Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
zdržalo sa: 0
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Program 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 269/2015 zo dňa 15. 12. 2015.
3. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
4. A/ Záverečný účet PSK za rok 2015.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015.
5. Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
6. Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie.
7. Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015.
8. A/ Informatívna správa o realizácii cezhraničných programov na úrovni PSK.
B/ Schválenie systému riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020 v rámci kompetencií PSK.
9. Návrh na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete
informačno-poradenských centier 1“.
10. Informatívna správa o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01.
11. Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
12. Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015.
13. Prerokovanie podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov.
14. Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK.
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa.
16. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
17. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
18. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
19. Rôzne.
20. Interpelácie poslancov.
21. Záver.

Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
Program 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol podpredsedu PSK Bieľaka a poslancov
Ceľucha, Damankoša, Sokola.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Chlapečka a Vokála.

K bodu 2 – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
269/2015 zo dňa 15. 12. 2015: Predseda PSK Chudík pripomenul, že dňa 15. 12.
2015 zastupiteľstvo uznesením schválilo termíny zasadnutí. Keďže sa stal poslancom NR SR,
je potrebné niektoré termíny zmeniť vzhľadom na zasadnutia NR SR. Termín 23. august 2016
zostáva, 21. jún 2016 sa zmení na 20. jún 2016 podľa predloženého materiálu. Aby uznesenie
bolo v poriadku, zmení sa aj 26. apríl 2016 na 25. apríl 2016, teda dnešný deň. Termíny
zasadnutí zastupiteľstva na ďalšie obdobie budú prispôsobené a určené podľa plánovaných
zasadnutí NR SR. Následne predniesol návrh na uznesenie v znení: Zastupiteľstvo Prešovského
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samosprávneho kraja schvaľuje zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 269/2015 zo dňa 15.
12. 2015 k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016 nasledovne: a) termín zasadnutia
„26. apríl 2016“ sa nahrádza termínom „25. apríl 2016“, b) termín zasadnutia „21. jún 2016“
sa nahrádza termínom „20. jún 2016“.
Diskusia:
Poslanec Kahanec požiadal o písomné predloženie termínov zasadnutí. Predseda PSK
Chudík vysvetlil, že ide o materiál, ktorý sa pôvodne nachádzal v bode 18 – Rôzne. Poslanec
Hopta sa možno mýli, ale v zákone je uvedené, že zastupiteľstvo sa má konať minimálne raz
za dva mesiace, nie každý druhý mesiac, teda termín nemôže byť o päť dní neskôr. Dnes je 25.
apríla, čiže ďalšie zasadnutie má byť pred 25. Podľa slov predsedu PSK Chudíka má poslanec
Hopta pravdu v tom, že zákon hovorí o konaní zasadnutia zastupiteľstva samosprávneho kraja
raz za dva mesiace. Otázka znie, akým spôsobom sa to vníma, keď je zasadnutie v auguste
o dva mesiace a päť dní neskôr, alebo sa to vníma, že je to jún a august. Z tohto dôvodu sa
uznesením určujú dátumy jednotlivých rokovaní. Je na rozhodnutí poslancov, či sa zasadnutie
uskutoční skôr. Augustový termín sa stále určoval koncom augusta v súvislosti s dovolenkovým
obdobím a čerpaním dovoleniek. Štrnásť rokov sa takýmto spôsobom určoval augustový termín
a poslanec Hopta to až teraz pripomienkuje. Poslanec Hopta sa prispôsobí, ale zákon uvádza
minimálne raz za dva mesiace, ináč by bolo uvedené každý druhý mesiac a to je rozdiel. To
znamená, že do druhého mesiaca do termínu sa musí uskutočniť zasadnutie. Ak by bolo
uvedené, že každý druhý mesiac, je v podstate jedno, kedy sa v druhom mesiaci zasadnutie
bude konať. Nech tento problém vysvetlia právnici. Predseda PSK Chudík pripomenul, že tak
sa to riešilo v zastupiteľstve 14 rokov. Poslanec Hopta je poslancom PSK tri volebné obdobia
a nikdy nespomenul, že má s tým problém. Zasadnutie nemusí byť 23. augusta, ale 16. augusta.
Poslanec Sýkora dodal, že s výkladom nie je žiaden problém. Zasadnutie sa nemusí konať
striktne do dvoch mesiacov, ale v rámci dvoch mesiacov. Nedôjde k žiadnemu porušeniu
zákona. Júnový termín je v pohode, augustový termín sa vždy určoval koncom mesiaca august
vzhľadom na dovolenkové obdobie. Zopakoval, že nedôjde k porušeniu zákona a nie je v ňom
striktne dané, že musí byť, lebo inak bude problém.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 269/2015 zo dňa 15. 12. 2015 k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK
na rok 2016 nasledovne:
a) termín zasadnutia „26. apríl 2016“ sa nahrádza termínom „25. apríl 2016“
b) termín zasadnutia „21. jún 2016“ sa nahrádza termínom „20. jún 2016“.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík následne poďakoval vedeniu mesta Prešov, ktoré presunulo zasadnutie
mestského zastupiteľstva z dnešného dňa na stredu práve z dôvodu zasadnutia Zastupiteľstva
PSK.

K bodu 3 – 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 16. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č.
1 – 319/2016 sa uznesenie č. 27/2014, v bode B.1 k prizývaniu poslancov PSK za príslušný
volebný obvod na kontrolné dni k jednotlivým stavebným prácam naviac, plní priebežne.
Uskutočnili sa kontrolné dni vykonané ARR PSK v Šarišskom múzeu v Bardejove, Šarišskej
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galérii v Prešove a Podtatranskom múzeu v Poprade. K bodu B.2, k podaniu informácií
Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK o vyvolaných prácach naviac,
dodal, že tieto práce neboli vyvolané. Ako splnené hodnotí uznesenie č. 297/2016 v bode B,
ktoré ukladalo riaditeľovi SÚC PSK prerokovať s poslancami PSK do najbližšieho zasadnutia
Zastupiteľstva PSK rozpis kapitálových výdavkov na investičné akcie v celkovom objeme 2,5
mil. eur. Materiál je samostatným bodom programu dnešného rokovania zastupiteľstva.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
v e d o m i e
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4A – Záverečný účet PSK za rok 2015: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že návrh záverečného účtu bol spracovaný v
súlade s platnou legislatívou a zverejnený na webovom sídle a úradnej tabuli PSK dňa 5. 4.
2016 za účelom verejného pripomienkového konania. K dnešnému dňu neboli vznesené žiadne
pripomienky. Záverečný účet bol postúpený v lehote na ÚHK PSK za účelom spracovania
odborného stanoviska, ktoré je súčasťou materiálu. Účtovná závierka bola predmetom auditu,
ktorého správa tvorí prílohu č. 1 materiálu. Záverečný účet je podrobne spracovaný v textovej,
tabuľkovej aj grafickej úprave. Obsahuje charakteristiku činností PSK, samotnú správu
o hospodárení za rok 2015, prílohovú časť a hodnotiacu správu programového rozpočtu za rok
2015. Spracovateľom hodnotiacej správy programového rozpočtu sú príslušné odbory Úradu
PSK. Materiál obsahuje charakteristiku činností PSK, počet organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti, právnické a fyzické osoby napojené na rozpočet PSK, právnické osoby, ktorých
zakladateľom alebo spoluzakladateľom je PSK, výkon externých kontrol v PSK a kontrol
vykonaných ÚHK PSK. Druhá časť sa zaoberá schváleným rozpočtom, úpravami rozpočtu
a upraveným rozpočtom ku koncu sledovaného obdobia k 31. 12. 2015. Hodnotí bežný
a kapitálový rozpočet v členení na príjmy a výdavky, finančné operácie príjmové a výdavkové,
zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom, nerozpočtované príjmy a výdavky, ktoré
obsahujú hodnotenie príjmov podľa § 23 tzv. mimorozpočtové príjmy a výdavky a pojednáva
o nich v časti 2.4 záverečného účtu. V bode 3.4 je výsledok hospodárenia, ktorý je členený na
výsledok hospodárenia bez mimorozpočtových finančných prostriedkov. Tento výsledok je
stavom hospodárenia na hotovostnej báze po vysporiadaní výsledku hospodárenia so štátnym
rozpočtom. Druhá časť je venovaná výsledku hospodárenia ESA 2010. Obsahuje aj
mimorozpočtové zdroje a zahŕňa položky časového rozlíšenia. V uvedenej metodike sa
vykazuje na úrovni SR ako celku. Záverečný účet obsahuje hodnotenie aktív, pasív a vybrané
ukazovatele súvahových účtov ako je majetok, pohľadávky, záväzky, peňažné fondy, prehľad
o stave a vývoji dlhu. PSK od svojho vzniku nevykonáva podnikateľskú činnosť. Rozpočet PSK
pre rok 2015 bol schválený na 8. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 9. 12. 2014 prijatím
uznesenia č. 125/2014. Za sledované obdobie celého roka bolo realizovaných 18 úprav
rozpočtu, z toho 7 úprav realizovaných schválením v zastupiteľstve samosprávneho kraja, 5krát bola realizovaná úprava zo zákona a 7-krát bola v kompetencii predsedu PSK v zmysle
Zásad rozpočtového procesu PSK ako aj na základe splnomocnení zastupiteľstva. K 31. 12.
2015 dosiahol rozpočet objem viac ako 205 mil. €. Rozpočet schválený ako aj upravený bol
zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet príjmov predstavoval 175,6 mil. € a bol prekročený o 7,5
mil. €, z toho daňové príjmy o viac ako 5,5 mil. €, nedaňové prímy takmer o 1 mil. € a granty
a transfery tiež o 1 mil. €. Príjmy boli naplnené v objeme 183,1 mil. € bežných rozpočtových
prostriedkov. Rozpočet výdavkov bol ku koncu sledovaného obdobia upravený na čiastku 203,
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4 mil. €. Z rozpočtu výdavkov bolo čerpaných 180,8 mil. €, čo predstavuje nedočerpanie
rozpočtu v objeme 22,6 mil. €, z toho 6,6 mil. € bežných výdavkov a 16 mil. € kapitálových
výdavkov. Bežný rozpočet bol prebytkový. Kapitálový rozpočet tým pádom vykrýval v objeme
zhruba 400 mil. € a finančné operácie výdavkové 1,7 mil. € boli kryté prebytkom bežného
rozpočtu. Ide o splátku úverových zdrojov, teda splátku istiny. Kapitálový rozpočet bol
schodkový a tento schodok bol krytý finančnými operáciami príjmovými a prebytkom bežného
rozpočtu. Nedočerpanie kapitálových výdavkov sa presúva v prospech roka 2016. Časť
bežných výdavkov sa presúva do roka 2016, sú to štátne finančné prostriedky a prostriedky
z EÚ a zvyšok je prebytkom rozpočtu. Príjmy boli naplnené v objeme viac ako 183 mil. €.
Vlastné príjmy PSK predstavovali podiel 55 % a cudzie zdroje (prostriedky z europrojektov
a štátneho rozpočtu) podiel 45 %. Bežné príjmy boli plnené v objeme 172 mil. € a kapitálové
príjmy boli plnené na 11,2 mil. €. Uvedené členenie plnenia príjmov má výrazný vplyv na
úverové zdroje a vyhodnocovanie primeranosti načerpávania návratných zdrojov financovania.
Limit dlhu je stanovený hornou hranicou 60 %, avšak počíta sa k celkovým dosiahnutým
bežným príjmom predchádzajúceho roka. Splácanie istín je možné realizovať výlučne
z vlastných zdrojov PSK. Kritériá hodnotenia dlhu boli sprísnené zavedením ústavného zákona
o rozpočtovej zodpovednosti a tým aj legislatívnou zmenou zákona o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a územnej samosprávy, kde pri dosiahnutí dlhu v úrovni 50 % a viac je potrebné
zo strany PSK prijať konkrétne zákonom stanovené opatrenia. Pri hodnotení roka 2015 ako aj
roka 2016 sa PSK toto uvedené opatrenie nedotýka. Bežné výdavky a ich upravený rozpočet
k čerpaniu za rok 2015 je uvedený v grafickom vyjadrení podľa jednotlivých oblastí
financovania. Najväčší podiel v rámci rozpočtu bežných výdavkov tvoria výdavky smerované
do oblasti vzdelávania, je to takmer viac ako 46,5 %. Nasleduje oblasť dopravy, na ktorú PSK
vynakladá v rámci bežných výdavkov podiel až 21,5 %, z toho pre SÚC PSK 10,3 % a pre
verejných dopravcov až 11,2 %. Tretie v poradí sú výdavky do sociálneho zabezpečenia 16,9
%, ďalej do oblasti kultúry 5,8 %, pre Úrad PSK 4,9 %, v rámci europrojektov sa vynakladá
4,4 %. Najvyšší podiel v rámci rozpočtu kapitálových výdavkov tvoria výdavky na projekty
38,3 %. Druhý najvyšší podiel smeroval do oblasti dopravy a to 34 %. Pre úrad bol stanovený
rozpočet v podiele 14,2 %, avšak je potrebné podotknúť, že úrad realizuje aj investičné akcie
pre ostatné oblasti financovania a zároveň v rámci úradu sú rozpočtované aj združené investície.
Rozpočet kapitálových výdavkov bol ku koncu sledovaného obdobia v objeme 41,3 mil. €,
avšak preinvestovaných bolo iba 25,3 mil. €, čo je 61 %-né plnenie. Keď sa investície
nevyčerpajú v danom roku, spôsobuje to zbytočné zaťaženie rozpočtu v nasledujúcom roku
a prejavuje sa to ako dôsledok zvýraznením výsledku hospodárenia, nakoľko sa používajú
zdroje minulých rokov. Ďalšou časťou je majetok PSK, kde je v grafickom vyjadrení zobrazený
stav v roku 2002, keď PSK začínal s majetkom v objeme takmer 163 mil. € a ku koncu
sledovaného obdobia roka 2015 dosiahol úroveň majetku takmer 259 mil. €. Majetok za
sledované obdobie vzrástol vo finančnom vyjadrení medziročne o takmer 11 mil. € na celkovú
hodnotu 258,6 mil. €. Od vzniku samosprávneho kraja v roku 2002 je za 14 rokov evidovaný
nárast hodnoty majetku o 95,8 mil. €, čo predstavuje takmer 63 %-ný nárast. O zložení majetku
a zmene hovorí časť 4.1 záverečného účtu ako aj prílohy č. 32 – 34. Pohľadávky sú ku koncu
sledovaného obdobia vykazované v objeme takmer 1,5 mil. €. V porovnaní s rokom 2014 je to
nárast o viac ako 1,5 mil. €, z toho 0,96 mil. € v lehote splatnosti a štvrť mil. € po lehote
splatnosti. Celkovo došlo k zníženiu pohľadávok, ale je potrebné podotknúť, že išlo o odpísanie
pohľadávok alebo o ich finančné uspokojenie, čo má vplyv na zmenu stavu majetku PSK ako
takého. Úrad má evidovaný nárast pohľadávok v objeme 93 000 €, ide o predpis príjmov
z kúpnych zmlúv a zaplatenie záruky za nájomné za detašované pracovisko v Bruseli. Stav
záväzkov v porovnaní s rokom 2014 stúpol takmer o 60 mil. € na viac ako 64,5 mil. €. K poklesu
záväzkov došlo v porovnaní s minulým rokom za rozpočtové organizácie o takmer 1,5 mil. €,
príspevkové organizácie o 415 000 € a za Úrad PSK je ich nárast v objeme 6 446 000 €. Nárast
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záväzkov spôsobilo prijatie úverových zdrojov v rámci 2. úverového rámca z EIB v roku 2015,
ako aj zmena vykazovania dlhodobých dodávateľsko-odberateľských záväzkov tzv. PPP
projekty za SÚC PSK, ktorých zostatok je viac ako 6,7 mil. € a tieto záväzky sa už vykazujú
v rámci bankových úverov. Prehľad je uvedený v materiáli na str. 77 – 78. Ďalšou časťou je
vývoj dlhu PSK od roku 2006 do roku 2015. V roku 2006 PSK načerpal prvý úverový rámec.
Ku koncu sledovaného obdobia PSK vykazuje dlh v objeme takmer 52,2 mil. €. Do celkovej
sumy dlhu sa započítavajú záväzky za splácanie istín návratných zdrojov financovania ku koncu
rozpočtového roka, čo je takmer 52,2 mil. €. Nezapočítavajú sa záväzky z návratných zdrojov
financovania prijaté na zabezpečenie predfinancovania spoločných programov SR a EÚ
a ručiteľské záväzky. PSK tieto dva typy záväzkov nevykazuje. V percentuálnom vyjadrení je
dlh vykazovaný v podiele 30,73 % ku skutočným bežným príjmom predchádzajúceho roka.
Skutočný objem dosiahnutých bežných príjmov za rok 2014 bol vykázaný v objeme takmer 170
mil. €. Maximálny limit pre dlh je stanovený na úroveň 60 % v zmysle zákona o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a v prípade, že sa dosiahne dlh 50 % a vyšší, je potrebné prijať
opatrenia. Prehľad o stave a vývoji dlhu je uvedený v časti 4.6 vývojovo od roku 2006
v tabuľkovej a grafickej forme. Od roku 2013 má PSK dlh vo finančnom vyjadrení mierne
klesajúci trend, nakoľko PSK začal so splátkami istín z prvého úverového rámca 1. tranže.
V roku 2013 PSK začal prvé splácanie istiny v objeme viac ako 234 000 €, v roku 2014
v objeme 1 296 441 €, v roku 2015 v objeme 1 720 194 €. Ročná splátka istiny v objeme
1 720 000 € bude splácaná do roku 2019 a od uvedeného roku bude ročná splátka takmer
2 111 000 €. Už vlastne nabehne 1. tranža druhého úverového rámca. V rekapitulácii
hospodárenia PSK za rok 2015 je uvedené porovnanie a rozdiel príjmov a výdavkov, ktorý
zobrazuje výsledok hospodárenia, kde bol dosiahnutý prebytok v objeme 2 331 334,77 €.
Následne podľa § 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách sa vylučujú finančné prostriedky
prijaté zo štátneho rozpočtu a EÚ, o tieto zdroje v objeme 2 853 869,34 € sa upravuje prebytok
hospodárenia a tým pádom PSK dosahuje schodok v objeme 522 534,57 €. Rozdiel príjmových
a výdavkových finančných operácií, čo sú zdroje minulých rokov a splátky istín, je objem viac
ako 18 mil. €. Tie sa započítajú s vykázaným schodkom a predstavuje to zostatok finančných
prostriedkov po usporiadaní schodku v objeme 17 574 673,45 €. Tento zostatok finančných
prostriedkov predstavuje nedočerpané úverové zdroje v objeme viac ako 4,9 mil. € a prevod
nevyčerpaných finančných prostriedkov za rok 2015 do rezervného fondu v objeme
12 665 608,11 €. Prehľad o stave rezervného fondu PSK z pohľadu rozpočtu pre rok 2016:
počiatočný stav rezervného fondu - 4,4 mil. €, prevod zostatku finančných prostriedkov po
schválení záverečného účtu bude viac ako 12,6 mil. €, disponibilné zdroje pre rok 2016 spolu
v objeme 17 035 710 €. V rámci schváleného rozpočtu už bola zakomponovaná časť rezervného
fondu v objeme viac ako 887 000 €. Realizovala sa prvá úprava rozpočtu v roku 2016 v objeme
viac ako 1,9 mil. €. Je tu už zapracovaná aj navrhovaná druhá úprava rozpočtu v objeme viac
ako 3,6 mil. €, ktorá bude predmetom dnešného rokovania. Po schválení úpravy č. 2 v roku
2016 budú disponibilné zdroje rezervného fondu v objeme 10 551 147 €.

K

bodu

4B

–

Stanovisko hlavného kontrolóra PSK
k Záverečnému účtu PSK za rok 2015: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK,
v zmysle § 19e ods. 1 písm. c) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov, predkladá odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu PSK za rok 2015. Je
spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a rozpočtovej klasifikácie v súlade s opatrením Ministerstva financií SR. Na rokovanie je
predložený v zákonom stanovenej lehote, t. zn. najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí
rozpočtového roka. Predložený návrh obsahuje všetky povinné náležitosti v zmysle zákona
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o rozpočtových pravidlách. Informačná povinnosť zo strany PSK bola splnená. Záverečný účet
bol sprístupnený v zákonom stanovenej lehote 15 dní pred schválením na úradnej tabuli
a internetovej stránke PSK. Pozitívami hospodárenia PSK bolo vyššie plnenie príjmov ako
plánovaný rozpočet, nižšie čerpanie výdavkov ako plánovaný rozpočet, nárast majetku PSK za
rok 2015 v objeme 11 mil. €, prebytkový rozpočet. Pri vývoji dlhu je zákonom stanovená
hranica 60 %, je to 30,73 % z bežných príjmov minulého roka. To znamená, že PSK dosahuje
polovicu zadlženia v súlade so zákonom. Splátky predstavujú 1,98 % a môžu byť maximálne
25 %. Sú to veľmi dobré čísla v porovnaní s ostatnými samosprávnymi krajmi SR, ak nie
najlepšie. Záverečný účet obsahuje správu audítora. Na základe uvedeného a v súlade s § 16
ods. 10 písm. a) zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy odporúča Zastupiteľstvu PSK uzatvoriť prerokovanie návrhu Záverečného účtu
PSK za rok 2015 výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.“
Diskusia k bodom 4A, 4B:
Poslanec Molčan poukázal na pozitíva vyplývajúce zo záverečného účtu. Rozpočet bol
upravený 18-krát. Celkové príjmy boli vyššie ako celkové výdaje, ale aj v porovnaní s rokom
2014. V roku 2015 sa preinvestovalo takmer o 7 mil. € viac ako v roku 2014. To znamená, že
kapitálové výdavky tvorili 14 % z celkových výdavkov, čo je o 3,5 % viac ako v roku
predchádzajúcom. Na jedného obyvateľa v PSK to predstavuje čiastku 31 €. Hodnotí to
pozitívne, lebo investície prinášajú zníženie rozdielov medzi PSK a ostatnými krajmi
a znamenajú predovšetkým rozvoj kraja a modernizáciu objektov v kompetencii PSK. Takéto
hospodárenie umožnilo, po vyčistení finančných vzťahov k štátnemu rozpočtu a eurofondom,
prísun finančných prostriedkov do rezervného fondu v objeme takmer 12 665 000 €, čo
znamená, že rezervný fond vytvorený k 1. 1. vo výške 17 mil. € sa postupne rozpúšťa pre
realizáciu investícií v PSK aj v tomto roku. Už bolo konštatované zvýšenie majetku, je to
zaujímavý údaj o náraste hodnoty majetku PSK o takmer 11 mil. €. Následne poďakoval
vedeniu PSK, odborom Úradu PSK, vedeniam 138 organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK, poslancom PSK a členom všetkých komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK za dobre
odvedenú prácu a dosiahnuté výsledky hospodárenia v roku 2015. Komisia finančná odporúča
Zastupiteľstvu PSK schváliť Záverečný účet PSK za rok 2015 bez výhrad. Predseda PSK
Chudík zdôraznil, že po schválení záverečného účtu a úpravy rozpočtu č. 2 sa v podstate nikdy
za existencie PSK počas 14 rokov nestalo, aby v rezervnom fonde bolo viac ako 10 – 10,5 mil.
€. To sú finančné prostriedky, ktoré by zastupiteľstvo malo rozdeliť na rok 2017 v auguste. Je
to veľká suma, ale zároveň veľmi malá na to, čo všetko by chcel PSK urobiť.
Návrh na uznesenie k bodu 4A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov
A.
berie na vedomie
A. 1. Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015.
A. 2. Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia
a peňažných tokov Prešovského samosprávneho kraja k 31. decembru 2015.
B.
schvaľuje
B. 1. Výsledok hospodárenia za rok 2015 v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR
č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
183 117 257,80 €
Príjmy
Výdavky
180 785 923,03 €
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Prebytok rozpočtu
2 331 334,77 €
Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.
- 2 853 869,34 €
Schodok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.
- 522 534,57 €
Zostatok finančných operácií
1897 208,02 €
Zostatok FP po usporiadaní schodku
17 574 673,45 €
z toho:
zostatok nedočerpaných úverových zdrojov
4 909 065,34 €
zostatok finančných prostriedkov – prevod do rezervného fondu
12 662 608,11 €
B. 2. Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 v súlade s § 16 ods. 10 písm.
a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom:
Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 bez
výhrad.
B. 3. Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2015 v objeme 12 665 608,11 € zo
základného bežného účtu na účet rezervného fondu.

Hlasovanie:
za: 56
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie k bodu 4B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e stanovisko
hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2016:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, informovala prítomných, že k dnešnému dňu od posledného zasadnutia
zastupiteľstva a schválenej úpravy rozpočtu došlo k jednej úprave rozpočtu zo zákona podľa §
14 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení, kde boli zapojené
finančné prostriedky účelovo určené do rozpočtu PSK. Ide o zdroje zo štátneho rozpočtu, EÚ
a iných finančných mechanizmov. Finančné prostriedky boli zapojené do rozpočtu na základe
uznesenia vlády č. 44 na obnovu a stavebné úpravy hradu Kežmarok v sume 250 000 €. Ďalej
to boli bežné výdavky na projekty cezhraničnej spolupráce SR – Poľsko, bežné a kapitálové
prostriedky prijaté z Nórskeho finančného mechanizmu, finančné prostriedky z Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR tak normatívne ako aj nenormatívne, bola vrátená dotácia
na lyžiarske kurzy v objeme 130 480 €. Rozpočet bol upravený o finančné prostriedky z úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny pre deti ohrozené sociálnym vylúčením a o prostriedky EÚ pre
SPŠ Snina. V rámci úpravy rozpočtu došlo aj k presunu finančných prostriedkov v rámci
postupu a metodiky Ministerstva financií SR k vyúčtovaniu mimorozpočtových prostriedkov.
Bol to presun finančných prostriedkov určených na spolufinancovanie iniciatívy ELENA
v objeme 3 184 € z bežných príjmov do príjmových finančných operácií. V návrhu na uznesenie
sa upravuje rozpočet bežných príjmov a bežných výdavkov o čiastku 844 000 €, v tom pre Úrad
PSK 20 000 € účelovým určením ako účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona NR SR
583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre Východoslovenskú
investičnú agentúru Košice, kde je PSK spoluzakladateľom tejto agentúry. Ďalej sú to dotácie
neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z.
a vykonávateľov opatrení sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom NR SR č. 305/2005 Z.
z. v objeme 409 000 €. Tieto dve sumy sa upravujú ako použitie prostriedkov vrátených
dopravcami, kde bol na minulom zasadnutí zastupiteľstva vyčíslený preplatok vo výške viac
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ako 800 000 € a čiastka 415 000 € je smerovaná v rámci bežného rozpočtu bežných výdavkov
do oblasti cestnej dopravy. Ide o refundáciu výdavkov zo SSC Bratislava za november
a december 2015. V kapitálovom rozpočte sa upravujú iba kapitálové výdavky v objeme 3 662
139 €. Ide o prostriedky rezervného fondu. Kapitálové výdavky sú smerované pre oblasť Úradu
PSK, dopravy, kultúrnych služieb, vzdelávania a sociálneho zabezpečenia. Zároveň tým, že sa
používajú finančné prostriedky minulých rokov, teda prostriedky z rezervného fondu, sa
upravuje aj rozpočet príjmových finančných operácií v tej istej uvedenej výške ako kapitálové
výdavky. V časti A.5 sa nachádza rozpis kapitálových výdavkov podľa oblastí financovania, za
Úrad PSK podľa funkčných klasifikácií v prospech všeobecných verejných služieb, v oblasti
rekreácia, kultúra a náboženstvo sa upravuje rozpočet na akcie ako sú rekonštrukcie objektov
jednotlivých múzeí v Humennom, Poprade, Bardejove a hradu v Kežmarku. Ďalej je tu
zakomponovaná združená investícia rekonštrukcie tréningového centra obecných sociálnych
služieb - obec Spišský Hrhov a PSK, kde by mal byť podiel rovnomerný 50 % a 50 % zo strany
obce aj PSK. Je tu aj návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 na
dofinancovanie združenej investície mesta Vysoké Tatry a PSK v sume 30 000 €. V oblasti
vzdelávania sa plánuje čiastka 500 000 € na vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku
a v rámci sociálneho zabezpečenia je potrebné dofinancovať stavebný dozor na rekonštrukciu
DSS Alia Bardejov, kde boli poskytnuté finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Pre oblasť
dopravy je vyčlenený objem finančných prostriedkov v sume 418 407 €, je to pre SÚC PSK na
dofinancovanie po verejnom obstarávaní, aj na rekonštrukciu cesty účelovej komunikácie
Levoča – Mariánska hora na II. a III. etapu, ktorú bude realizovať PSK v objeme 300 000 €
a dofinancovanie cesty II/554 Košarovce – Nižná Sitnica. Pre oblasť kultúrnych služieb je
vyčlenený rozpočet v objeme 87 200 €. Poukázala na čiastku 11 000 € na odvodnenie
a stavebné úpravy hradu Kežmarok – projektová dokumentácia, kde sa plánuje prípravná fáza
II. etapy. Za oblasť vzdelávania spomenula ŠvP Detský raj, kde je rekonštrukcia objektu vrátane
dopracovania projektovej dokumentácie ako I. etapa. Pre SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána, sú
navrhnuté finančné prostriedky pre zriadenie centra odborného vzdelávania a prípravy pre
poľnohospodárstvo na nákup mechanizačných prostriedkov vo výške 200 000 € pre remeslá
a služby a pre SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul., pre remeslá a služby vo výške 174 000 €. Suma
70 000 € sú finančné prostriedky určené na spolufinancovanie dotácie z Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu SR. Finančné prostriedky boli poskytnuté na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej prípravy. Ide o kofinancovanie investičných
akcií schválených ministerstvom školstva podľa uvedeného rozpisu. Do oblasti sociálneho
zabezpečenia smeruje čiastka 576 692 €. Sú to bežné požiadavky organizácií, ktoré boli
uvedené v rámci návrhu rozpočtu, resp. boli predložené v priebehu roka 2016. Najvyšší objem
finančných prostriedkov je pri CSS Zátišie Snina na rekonštrukciu budovy sídla, ktorá bude
tvoriť hlavné centrum sociálneho zariadenia a krízové centrum tohto centra sociálnych služieb.
Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že táto úprava rozpočtu sa dotýka bežného rozpočtu navýšením
príjmov a výdavkov a kapitálového rozpočtu navýšením výdavkov o 3 662 139 €, čo je
pozitívne. Z toho ide najviac pre Úrad PSK a vzdelávanie práve použitím rezervného fondu,
teda z peňazí, ktoré dokázal PSK usporiť pri záverečnom účte. Z kapitálových výdavkov sa
najväčšia čiastka takmer 1 400 000 € poskytuje okresu Kežmarok. Po prvýkrát sa alokujú
prostriedky v zmysle zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov, medzi ktoré patrí okres
Kežmarok so schváleným akčným plánom, ďalšími okresmi sú Vranov nad Topľou, Sabinov
a Svidník. Ak teda aj zo štátneho rozpočtu budú uvoľnené prostriedky pre tento okres, určite to
prinesie veľké pozitívum. Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu č. 2
v predloženom znení. Poslanec Damankoš upriamil pozornosť zastupiteľstva na dve
investície. Prvá je v rámci programu vzdelávanie ŠvP Detský raj so sumou 497 550 €. Komisia
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školstva tam vo februári zasadala a prijala uznesenie, ktorým sa snažila upriamiť pozornosť na
tento objekt. Ide o jedinú školu v prírode v PSK, nachádza sa vo Vysokých Tatrách. Komisia
jednomyseľne prijala uznesenie, ktorým upozornila na potrebné investovanie do tejto školy
v prírode, pretože je v dobrom lukratívnom prostredí. Dnes má PSK také tri skupiny škôl, jedny
sú tak dobré, že robia školy v prírode v Chorvátsku, tie PSK vôbec nemusí riešiť. Potom je to
šedý priemer a potom sú také, ktoré ak by sa nedostali do tejto školy v prírode, tak
pravdepodobne do pomerne vysokého veku sa vôbec nedostanú do Vysokých Tatier vzhľadom
na ceny. Ak sa podarí rekonštrukcia tejto školy v prírode s udržaním terajšej cenovej hladiny
poplatkov a prioritou budú deti z PSK, bude to veľmi dobrá služba vzdelávaniu. Pripomenul,
že ide o prvú čiastku. Druhou vecou je otázka vytvorenia stredoškolského areálu v Kežmarku.
Komisia školstva zatiaľ nerokovala o komplexnom materiáli, len odporúčala zámenu
pozemkov. Situácia v Kežmarku je popísaná v materiáli, ale požiadal ešte o predloženie
nejakého komplexného zámeru, lebo okres Kežmarok je dobrým príkladom na to, ako by sa v
budúcnosti mohol vytvoriť nejaký precedens v tom, akým spôsobom manažovať stredoškolské
vzdelávanie v okresoch, ktoré majú pomerne výraznú tendenciu zmenšovať počet žiakov na
gymnaziálne typy vzdelávania a kde sa mení štruktúra žiakov a bude sa meniť aj štruktúra
vzdelávacích programov. Predpokladá, že s týmto materiálom sa ešte poslanci stretnú. Požiadal
o informáciu, koľko bude celkovo stáť táto záležitosť, pretože 500 000 € nebude postačujúce.
Odbor školstva má za úlohu vypracovať návrh novej štruktúry odborov školstva, pretože aj
v Kežmarku sú dve školy v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK s veľmi podobným zameraním
v niektorých odboroch, čo je podľa jeho názoru nezmyselné a treba otvoriť aj tento problém.
Nejde len o Kežmarok, takých okresov je veľa a sú okresy, kde PSK bude musieť možno
prikročiť k racionalizačným opatreniam a pod nimi si treba predstaviť nielen zlučovanie, ale
možno aj otváranie nových perspektívnych odborov. Možno pri Kežmarku bude potrebné
meniť aj štruktúru odborov, zatiaľ sa mení len štruktúra budov. Poslanec Kahanec
poznamenal, že v tejto úprave sa dvíhajú bežné výdavky o 844 000 €. Tam sú jasne určené
výdavky do cestnej dopravy a sociálneho zabezpečenia. Kapitálové výdavky sa upravujú
o 3 662 139 € a v materiáli sú postupne rozpísané. Sú tam stavby s potrebným dofinancovaním,
ako Podtatranské múzeum v Poprade s čiastkou necelých 219 000 € a úpravy hradu Kežmarok
približne v sume 475 000 €. Dofinancovanie investičnej akcie vychádza z nevyhnutnej zmeny,
ale absentuje dôvod. Bolo by vhodné, aby dôvod bol v materiáli jasne uvedený a to principiálne
pri všetkých stavbách. Pri Podtatranskom múzeu v Poprade sa už ďalej uvádza, že sa bude riešiť
statika, elektro, vzduchotechnika až po terénne úpravy, kde by bolo dobré vedieť hlavný dôvod
dofinancovania. Podobne je to pri hrade Kežmarok, kde sa suma zvyšuje o 489 169 €
a v materiáli sa k tomu neuvádza vôbec nič, iba bude zrealizované zo zdrojov PSK. Materiál
by mal obsahovať jasné informácie. Ďalšie sumy sa týkajú podpory hlavne okresu Kežmarok,
ale financie sú prideľované aj inde, napr. pre CSS Zátišie Snina v sume 290 000 €, kde PSK
chce podporiť inštitúciu, ktorá funguje a chce, aby fungovala ďalej. Pri Kežmarku by mohlo
byť uvedené, že je to postoj VÚC k riešeniu najmenej rozvinutých okresov. Stále sa hovorí
o vyrovnávaní regionálnych rozdieloch v rámci SR, čiže aj tu by to malo byť napísané, že je to
prvý krok vzhľadom na to, čo sa udialo a že je to prvý krok k riešeniu najmenej rozvinutých
okresov. To tam nie je vôbec uvedené. K uvedeným čiastkam dodal, že keď PSK tam chce
dávať peniaze, malo by byť pri sume 500 000 € na vytvorenie stredoškolského areálu jasne
uvedené, aká je perspektíva. Niečo už spomenul poslanec Damankoš a tiež, že niektoré veci
neprešli cez komisiu školstva. Teda mala by byť jasná perspektíva tohto areálu, aby PSK
nevrazil peniaze do nejakého objektu, ktorý potom nebude mať žiakov. To sú prozaické
poznámky, ale každý sa s tým bežne stretáva. Ďalšie dve sumy vo výške 200 000 € a 174 000
€ sa týkajú zriadenia centra odborného vzdelávania. Tiež by tam mal byť uvedený prínos týchto
centier. Je dôležité, aby mali dostatočný počet žiakov, aby PSK nevrazil peniaze do nákupu
potrebných strojov a zariadení, ktoré by vlastne mali dať šancu tomu okresu v ďalšom vybavení
10

školských dielní a pod. Vlastne upozorňuje na to, že rokovanie na úrovni komisie školstva
a komplexné riešenie je nevyhnutné. Myslí si, že to treba robiť, ale je potrebné jasne vedieť, čo
tam treba dať, privítal by stručné vysvetlenie. Poslankyňa Aftanasová sa chce pozitívne
vyjadriť k úprave rozpočtu v oblasti sociálnej, konkrétne pre neštátne subjekty. Na poslednom
zasadnutí komisie sociálnej jej členovia prerozdeľovali finančné prostriedky, ktorých nemali
dostatok pre subjekty, ktoré sú dlhodobo na trhu a poskytujú sociálne služby. V rámci kraja sa
registrujú aj ďalšie nové subjekty, ktoré chcú tieto služby poskytovať. Predsedníčka komisie
sociálnej bojovala na Rade PSK o navýšenie, pretože suma nie je postačujúca, ale myslí si, že
touto sumou, v rámci ktorej sa upravil rozpočet PSK, sa dajú vyriešiť subjekty dlhodobo
poskytujúce sociálne služby. Členovia komisie sociálnej sa častokrát stretávali s otázkami, že
ľudia v nich pracujú za veľmi nízke mzdy a že je tam problém s nedostatkom zamestnancov.
Z tohto dôvodu je rada, že sa takáto úprava rozpočtu PSK udiala. Poslanec Kahanec chce
poďakovať za položku v rozpočtovom opatrení v súvislosti s cestou Levoča – Mariánska hora.
Predseda PSK Chudík súhlasí s poslancom Kahancom v tom, že niektoré veci by možno bolo
potrebné zdôrazniť, teda čo a prečo sa deje. Pri okrese Kežmarok sa všetky veci diali na základe
uznesenia vlády vo vzťahu k menej rozvinutým okresom. Celý tento proces prebiehal za účasti
predsedu PSK, všetkých poslancov PSK okresu Kežmarok, riaditeľov zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a ďalších. To isté sa bude riešiť vo vzťahu k okresom
Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou. Pri stredoškolskom kempuse v Kežmarku je jedna
situácia pre PSK v podstate veľmi zlá vo všeobecnosti a chcel ju riešiť už pred 4 rokmi, kedy
v Kežmarku navrhoval rôzne riešenia, ale riaditeľka gymnázia mala iný návrh, alebo
jednoducho nechcela prijať navrhované riešenia. Gymnázium v Kežmarku, okrem malej
telocvične, sa nachádza v prenajatých priestoroch. Hotelová akadémia v Kežmarku je na 75 %
tiež v prenajatých priestoroch. Všetko je majetkom evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.
Stredná odborná umelecká škola v Kežmarku je v nájme v mestských priestoroch. Preto sa
hľadal vhodný priestor a kasárne sa javia ako najlepšie. PSK prikročil k tomuto riešeniu a tieto
veci sa riešili aj na zasadnutí vlády dňa 10. 2. 2016, kde sa povedalo, že takáto situácia by mala
nastať s tým, že vláda pridelila zo štátneho rozpočtu 500 000 €. Preto navrhol dnešné schválenie
uvedených 500 000 €, lebo bolo oficiálne - neoficiálne dohodnuté, že PSK musí poskytnúť
minimálne druhú polovicu peňazí. Osobne predpokladá, že v tomto roku sa z týchto peňazí veľa
nevyužije, lebo 500 000 € pridelených vládou zo štátneho rozpočtu je fixovaných do konca roka
2017. PSK má spracovanú štúdiu týchto troch škôl, o čom hovoril aj na dnešnom zasadnutí
Rady PSK. Boli v nej navrhnuté veľmi luxusné priestory napr. fitnescentrum (110 m2) a iné
priestory, ktoré podľa jeho názoru tam vôbec nepatria a ani by nevedeli riešiť garáže v areáli
priamo v budove školy atď. Všetci zainteresovaní sa dohodli na vypracovaní novej štúdie
s menším počtom priestorov za lacnejšiu sumu, ale reálnu sumu nevie v tejto chvíli povedať.
Podľa slov architekta pri luxusnej štúdii to bolo 7 mil. €, pri menšej by to mali byť 4 mil. €,
predpoklad je ešte menej. Architekti v mnohých prípadoch neriešia reálne to, čo chce, na čo má
a čo potrebuje dodávateľ, ale jednoducho sa chcú ukázať a naprojektujú rôzne drahé veci
a projekt potom stojí pol roka len kvôli zbytočným veciam. Tento problém v Kežmarku by PSK
musel riešiť bez ohľadu na uznesenie vlády. Je to v podstate posledný okres, kde sú problémy
s umiestnením stredných škôl v kompetencii PSK v rámci okresov. Centrá odborného
vzdelávania a prípravy sú súčasným trendom a tiež to bola požiadavka v rámci akčného plánu
a programu. Situácia je taká, že firmy potrebujú remeslá a remeselníkov je veľmi málo. Z tohto
dôvodu sa vytvárajú centrá odborného vzdelávania a prípravy ako napr. vo februári otvorené
centrum pri SŠ Ľ. Podjavorinskej v Prešove (60 000 €) vo vzťahu k spoločnosti Spinea, s. r. o.,
Prešov. Tieto centrá sú určené pre poľnohospodárstvo a potravinárstvo, také má SOŠ,
Kušnierska brána, Kežmarok. Riaditeľ tejto školy má potravinárstvo už vyriešené, financie
potreboval na techniku pre poľnohospodárstvo a nejaké stavebné opravy. Pre SOŠ, Garbiarska
ul., Kežmarok sú to peniaze na remeslá a služby. Hotelová akadémia v Kežmarku má v podstate
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tie isté odbory ako táto SOŠ v Kežmarku, čo spomínal aj poslanec Damankoš. Tu PSK nedáva
finančné prostriedky na centrum odbornej prípravy. Je to proces, ktorý PSK bude riešiť aj
v iných okresoch ako prípad vo vzťahu k menej rozvinutým okresom. Je osobne presvedčený,
že je to súčasný trend, ktorý musí PSK zachytiť a ísť do toho. Takáto záležitosť by sa mala
riešiť v Snine so záujmom jedného podnikateľského subjektu, ktorý však v tejto veci trochu
poľavil, lebo duálny systém nie je úplne dotiahnutý do konca vo vzťahu k firmám, ktoré nechcú
v tomto smere investovať svoje vlastné peniaze. Skôr čakajú, že poskytnú len odbornú pomoc.
Tak je to napríklad aj vo vzťahu k spoločnosti Spinea v Prešove. Pri Podtatranskom múzeu
v Poprade je navýšenie na základe zmeny projektov, pevne verí, že už posledné. Deje sa to za
účasti poslancov okresu Poprad. V podstate sa tam chcú a majú urobiť práce navyše vo vzťahu
k elektroinštalácii a k zariadeniu a vybaveniu tohto múzea do budúcnosti. Pri hrade v Kežmarku
bol pripravený projekt v celkovej hodnote asi 910 000 €, ktorý hovoril o oprave
fasády, odvlhčovaní vnútra hradu a parkanového múra. Keďže sa to malo robiť cez európske
finančné prostriedky, pred rokom prebehla obchodná verejná súťaž a cena vyšla na 725 000 €.
Vláda pridelila práve na túto akciu 250 000 €. Hľadali sa rôzne spôsoby, sám chcel riešiť
parkanový múr a budovu veliteľstva ako posledné, aby sa riešil projekt na celý hrad. Vzhľadom
na súťaž a úsporu takmer 200 000 €, dá PSK zvyšných 489 000 € a v júni bude zastupiteľstvo
schvaľovať peniaze na projekt odvlhčenia celého hradu zvonku, okolia a fasádu. V podstate
tam začína nová akcia. Pri podpise zmluvy bude trvať na tom, aby 725 000 € bola konečná
suma a už nedošlo k ďalšiemu navyšovaniu. Predsedníčka komisie sociálnej na dnešnom
zasadnutí Rady PSK hovorila o nepostačujúcej sume 409 000 € a navrhla 417 000 €. Upozornil
na potrebnú zmenu celého materiálu. Ak s tým bude problém, táto zmena môže byť predložená
na júnovom zasadnutí zastupiteľstva. Ing. Holíková, PhD., súhlasila s júnovým termínom.
Predseda PSK Chudík poukázal na cestu Mariánska hora – Levoča so sumou 300 000 €.
Primátorovi Levoče a poslancovi PSK Majerskému pripomenul vysporiadanie majetku, teda
pozemku pod cestou. Ak sa dá, aspoň nejakú časť pozemku by prebral PSK, možno najprv ako
prenájom na základe zmluvy a potom by zastupiteľstvo odsúhlasilo následnú zmenu. PSK musí
investovať do svojho majetku, bolo to dohodnuté a čaká sa na túto vec. V podstate to bude aj
prínos PSK vo vzťahu k 500. výročiu diela Majstra Pavla z Levoče. Suma bude oveľa vyššia,
spolu minimálne 1 mil. €. Asi pred 5 - 6 rokmi malo zastupiteľstvo schváliť peniaze pre ŠvP
Detský raj, ale poslanci navrhli, aby išli radšej do škôl s odôvodnením, čo by o tom hovorila
verejnosť. Z tohto dôvodu to má dnes byť brané tak, že idú do toho všetci, lebo danú budovu je
potrebné opraviť. V minulom roku zastupiteľstvo schválilo asi 153 000 alebo 155 000 € na
kotolňu, takže toto je suma do 650 000 € plus 650 000 € bude potrebných v budúcom roku. Na
dnešnej Rade PSK uvažoval aj o prijatí nejakého uznesenia, aby ŠvP Detský raj nemohol
v budúcnosti nikto predať, ale stále by bol majetkom PSK. Požiadal právne oddelenie, aby
skúsilo vypracovať návrh uznesenia, napr. aby minimálne 3/5 patrili PSK. CSS Zátišie v Snine
v sume 290 000 € je budova priamo v meste Snina, ktorú si osobne prešiel, zvnútra je celá
opravená z vlastných zdrojov, čiže aj to by bolo potrebné riešiť. Podpredseda PSK Bieľak sa
vyjadril k otázkam súvisiacim s okresom Kežmarok a akčným plánom na podporu tohto okresu
a k investíciám z rozpočtu PSK. Predseda PSK už vysvetlil, z akého dôvodu je potrebné riešiť
problém stredoškolského areálu. Na druhej strane doplnil, že financie z akčného plánu
a z rozpočtu štátu mohli ísť na úplne iný účel. To znamená, že čiastka 500 000 € nebola návrhom
ministerstva alebo vlády, ale bola to požiadavka okresu a poslancov PSK za okres Kežmarok
vrátane PSK. Samospráva v tomto území, teda primátori a starostovia sa zhodli, že prioritu číslo
jeden a najväčší balík peňazí z celej sumy 4 mil. € na päť rokov, teda práve 500 000 €, pôjde
na stredné školy. Tieto finančné prostriedky sa mohli skutočne použiť na iný účel napr. na
riešenie nezamestnanosti. Kým sa nezačne robiť systémový poriadok a nezabezpečí sa
adekvátne priestorové materiálno-technické vybavenie, ťažko možno hovoriť o nejakom
rozvoji. Preto bolo prioritou okresu Kežmarok a miestnej samosprávy dať túto sumu práve na
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podporu rozvoja stredných škôl. Zároveň bola požiadavkou ministerstva, aby k tejto sume bola
deklarovaná finančná spoluúčasť minimálne v rovnakej alebo ešte vyššej výške zo strany
rozpočtu PSK. Teraz sa pripravuje zmluva o tzv. regionálnom príspevku vo výške 500 000 €,
pretože túto sumu dostane do svojho rozpočtu PSK. To sa vlastne deje momentálne, aj keď
poslanci môžu mať pocit, že nemajú dostatok informácií. Ak sa dopracuje spomenutá
urbanistická štúdia a následne projektový zámer, ktorý dnes už bol predmetom rokovania
s Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, tak tento materiál bude opäť
predložený príslušným komisiám, aby sa ďalej pokračovalo v tomto projekte. Treba si
uvedomiť, že zo strany okresu Kežmarok ide o vlastne o prioritu číslo jeden v riešení stredného
školstva. V akčnom pláne sa nachádza požiadavka a potreba zriadiť centrá odbornej prípravy
a vzdelávania, teda jasná tvrdá profilácia, aby sa odbory navzájom nekryli. Už v centrách sa
bude jasne profilovať, čo v okrese perspektívu má v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí
a rodiny. V súčasnom období školy komunikujú o perspektívnych odboroch, aj
o neperspektívnych, ktoré produkujú na trh nezamestnaných. Tieto odbory sa prehodnocujú
a zvažuje sa ich ďalšia perspektíva. Teda už na úrovni odborného školstva sa takýmto spôsobom
pripravuje, popri akčnom pláne a cez tento akčný plán, práve tá racionalizácia a profilácia.
Centrá odbornej prípravy majú slúžiť v podstate na to, aby sa popri nich mohli vlastne budovať
tzv. podniky sociálnej ekonomiky v novom duchu čiže sociálne podniky, o ktorých sa uvažuje
v akčnom pláne a akčných plánoch ďalších okresov. Práve tieto centrá majú zabezpečovať
odbornú prípravu aj v týchto sociálnych podnikoch pre znevýhodnených uchádzačov
o zamestnanie. Je to potrebné vnímať ako celý balík aktivít, ktoré v akčnom pláne pre okres
Kežmarok budú. Pre ďalšie spomínaná okresy v PSK môžu byť prioritou iné témy. Ďalšie
potrebné informácie budú predložené príslušným komisiám a v prípade potreby aj na rokovanie
Zastupiteľstva PSK. Predseda PSK Chudík využil účasť prítomných poslancov NR SR
a pripomenul, že v rámci rozpravy poslankyňa Gaborčáková hovorila o financovaní neštátnych
subjektov poskytujúcich sociálnu starostlivosť a iná poslankyňa povedala, že tieto neštátne
organizácie sú vo financovaní odkázané na milosť a nemilosť samosprávnych krajov.
Pripomenul, že PSK v roku 2004 začínal so sumou necelých 2 mil. €. Teraz má takmer 6,5 mil.
€ a stále je to málo. Keby sa takto zvyšoval rozpočet v každej oblasti, tak by bol oveľa vyšší,
ale PSK môže vychádzať len z toho čo má a snaží sa maximálne pomôcť. Zvýšenie rozpočtu je
úplne rapídne práve pri neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálnu starostlivosť. Osobne má
aj skúsenosti, že niektoré neštátne subjekty robia z toho podnikateľskú činnosť. Nehovorí teraz
práve o poslankyni Gaborčákovej, ale subjekty, ktoré nie sú v rámci charít, svoju činnosť
vykonávajú nie vždy s dobrým úmyslom, ťažko posúdiť ktoré ako. PSK sa snaží v tejto oblasti
robiť čo najlepšie a o tom svedčí aj zvýšenie rozpočtu. PSK navyšoval pred dvomi rokmi z 5
mil. na 5,5 mil. €, toho roku je to 6 050 000 €. Je pravdou, že asi 400 000 € ide pre Spišský
Štvrtok, je to teda 6 100 000 €, čiže za posledné tri roky o 1 100 000 €.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
s c h v a ľ u j e úpravu rozpočtu č. 2/PSK/2016:
A.1

Bežný rozpočet takto:
Bežné príjmy upraviť o
Bežné výdavky upraviť o
v tom:
Úrad PSK
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
Doprava

+ 844 000 €
+ 844 000 €

na
na

169 808 710 €
159 926 363 €

+

20 000 €
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04.5 Cestná doprava (SÚC PSK)
Sociálne zabezpečenie
10
Sociálne zabezpečenie

+ 415 000 €
+

409 000 €

A.2

Účelové určenie bežných výdavkov:
- Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy pre Východoslovenskú investičnú agentúru Košice
20 000 €
- 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.
409 000 €

A.3

Kapitálový rozpočet takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
Kapitálové výdavky upraviť o
v tom:
Úrad PSK
Doprava
Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie

A.4

A.5

Rozpočet finančných operácií takto:
Príjmové finančné operácie upraviť o
Výdavkové finančné operácie upraviť o

0 €
+ 3 662 139 €

na
na

1 632 978 €
40 737 942 €
+ 1 328 885 €
+ 418 407 €
+
87 200 €
+ 1 250 955 €
+ 576 692 €

+ 3 662 139 €
+
0€

na
na

Rozpis kapitálových výdavkov:
ÚRAD PSK
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
z toho:
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
Podlahový automat
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom
- dofinancovanie stavebného dozoru
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade
(dofinancovanie IA 218 793 €, dofinancovanie stavebného dozoru 2 190 €)
Šarišské múzeum Bardejov – Rekonštrukcia objektu S03 Rhodyho 2
(dofinancovanie IA 29 415 €, dofinancovanie stavebného dozoru 818 €)
Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok (dotácia MF SR 250 000 €)
(dofinancovanie IA 475 169 €, dofinancovanie stavebného dozoru 14 000 €)
Združená investícia „Rekonštrukcia tréningového centra obecných
sociálnych podnikov“ obec Spišský Hrhov (40 000 €) a PSK
Združená investícia mesto Vysoké Tatry a PSK – Dobudovanie Tréningového
centra mládeže a športu v Tatranskej Lomnici – zriadenie tréningovej plochy
s umelým povrchom – dofinancovanie; zmena uznesenia č. 170/2015
09
Vzdelávanie
Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku
10
Sociálne zabezpečenie
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov - stavebný dozor
DOPRAVA
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
z toho:
04.5.1 Cestná doprava (SÚC PSK)
Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky - dofinancovanie
Automatické rolovacie brány na diaľkové ovládanie 8 ks – stredisko Svidník

30 942 811 €
1 720 194 €

1 328 885 €

3 500 €

3 000 €
220 983 €
30 233 €
489 169 €
40 000 €

30 000 €
500 000 €
12 000 €
418 407 €

12 664 €
36 611 €

14

Rekonštrukcia sociálno–prevádzkovej budovy – stredisko Lipany
40 000 €
Rekonštrukcia cesty – účelová komunikácia Levoča – Mariánska Hora
II. a III. etapa
300 000 €
Dofinancovanie IA po verejnom obstarávaní – uzn. Z PSK č. 173/2015 a 189/2015:
Špeciálna nadstavba pre vysprávky tryskovou metódou
7 800 €
II/554 Košarovce – Nižná Sitnica – dofinancovanie
21 332 €
KULTÚRNE SLUŽBY
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
87 200 €
z toho:
08.2 Kultúrne služby
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade – rekonštrukcia strešnej krytiny
s použitím paropriepustnej fólie
25 000 €
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n. T.– závesný systém
do výstavnej siene na inštalovanie výstav
2 100 €
PUĽS – nákup mixážneho pultu
4 100 €
Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – nákup prenosného pódia
5 000 €
Vlastivedné múzeum Hanušovce n. T. – rekonštrukcia budovy správcu
pri Malom kaštieli
40 000 €
Múzeum Kežmarok – Odvodnenie a stavebné úpravy hradu – PD
11 000 €
VZDELÁVANIE
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
1 250 955 €
z toho:
09
Vzdelávanie
Obchodná akadémia Prešov – rekonštrukcia výplní vonkajších otvorov
telocvične – plastové steny
23 205 €
Hotelová akadémia Prešov – rekonštrukcia a modernizácia odborných učební
50 000 €
SOŠ technická Poprad – zateplenie fasády telocvične
81 000 €
SOŠ Prešov – výmena a modernizácia osobného výťahu
48 000 €
SOŠ Bijacovce – rekonštrukcia priestorov pre zriadenie
Poľovnícko-lesníckeho múzea pri SOŠ
5 000 €
SOŠ technická Humenné – rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy
95 200 €
Spojená škola Čaklov – dobudovanie priestorov praktického vyučovania
7 000 €
ŠvP Detský raj – rekonštrukcia objektu vrátane dopracovania PD
497 550 €
SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána – Zriadenie Centra odborného vzdelávania
a prípravy pre poľnohospodárstvo – mechanizačné prostriedky (traktor, otočný
pluh, žací stroj, obracač a pod.)
200 000 €
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Zriadenie Centra odborného vzdelávania
pre remeslá a služby
174 000 €
Spolufinancovanie dotácie z MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy:
70 000 €
z toho:
SPŠ Poprad – rekonštrukcia cvičebného priestoru
23 000 €
SPŠ elektrotechnická Prešov – rekonštrukcia cvičebného priestoru
7 000 €
SOŠ obchodu a služieb Prešov – rekonštrukcia elektroinštalácie
vrátane osvetlenia cvičebného priestoru
8 000 €
Spojená škola J. Henischa Bardejov – rekonštrukcia strechy
2 000 €
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné – rekonštrukcia strechy
8 000 €
SOŠ Majstra Pavla Levoča – rekonštrukcia ústredného kúrenia
a vykurovacích telies
7 000 €
Obchodná akadémia Prešov – rekonštrukcia sociálnych zariadení,
zdravotechniky a inžinierskych sietí
15 000 €
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SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
576 692 €
z toho:
10
Sociálne zabezpečenie
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – veľkokapacitná práčka
4 636 €
DSS Dúha Bardejov – umývačka riadu
3 080 €
CSS Kežmarok – rekonštrukcia elektroinštalácie v krízovom stredisku
20 873 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – varný kotol
4 000 €
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – osobné motorové vozidlo
16 000 €
CSS Vita vitalis Prešov – rekonštrukcia a modernizácia výťahu
60 000 €
CSS Vita vitalis Prešov – pojazdný zdvihák s príslušenstvom 1 ks – dofinancovanie
1 500 €
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia a rozšírenie počtu WC
42 400 €
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia vchodu na bezbariérový
14 037 €
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia ubytovacej časti izieb
5 040 €
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia časti podkrovia na terapeut. miestnosť 11 820 €
CSS Dúbrava – rekonštrukcia vykurovacieho systému
44 280 €
DSS Stropkov – rekonštrukcia terasy s prístreškom a prepojenie s altánkom
29 500 €
CSS Ametyst Továrne – rekonštrukcia práčovne – dofinancovanie
4 526 €
CSS Ametyst Továrne – výmena strojového vybavenia práčovne
25 000 €
CSS Zátišie Snina – rekonštrukcia budovy sídla CSS Zátišie v Snine
290 000 €

Hlasovanie:
za: 57
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 6 – Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried
PSK po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie:

Ing.
Kozák, riaditeľ SÚC PSK, pripomenul, že Zastupiteľstvo PSK na zasadnutí dňa 23. 2. 2016
schválilo uznesením č. 297/2016 finančnú úpravu v objeme 2,5 mil. € na investičnú akciu v roku
2016 s názvom Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe
ciest. SÚC PSK takto nadväzuje na plánovanú obnovu cestnej siete v roku 2016 jednak zo
zdrojov EIB, niečo po povodniach a to je tretia čiastka, ktorá by mala byť zrealizovaná v letnom
období po vykonaní verejnej súťaže. Jednotlivé úseky ciest mali posúdiť a rozdeliť poslanci
PSK v zmysle cestnej databanky so zohľadnením pravidiel cestného hospodárstva, či už
z pohľadu výtlkov, mrazových trhlín a zároveň zabezpečenia plynulej autobusovej dopravy.
Rokovania s poslancami PSK za jednotlivé okresy kraja prebiehali v marci a apríli. Až na zopár
prípadov sa vedeli dohodnúť so SÚC PSK a výsledkom je predložený zoznam. Určite zostali
ešte úseky, ku ktorým sa treba vrátiť, ale nebol dostatok zdrojov, aby sa aj ďalšie problémy
vyriešili. Požiadal Zastupiteľstvo PSK o schválenie predloženého zoznamu investičných akcií
v jednotlivých okresoch. Predseda PSK Chudík poďakoval všetkým poslancom PSK za
spoluprácu pri riešení konkrétneho zoznamu rekonštrukcie havarijných úsekov ciest PSK.
Diskusia:
Poslanec Sokol poďakoval poslancom za komisiu dopravy. Je rád, že je to práve čiastka 2,5
mil. €, lebo keď PSK začínal v roku 2004 kapitálová čiastka bola len na úrovni 550 000 €. Je
to určite dané aj samotným rozpočtom a možnosťami PSK. Ocenil, že je to v časovom
predstihu, preto sa dá kvalitne pripraviť aj celý proces verejného obstarávania a tiež samotná
realizácia týchto stavieb. Poslankyňa Turčanová poďakovala za možnosť vyjadriť sa k tejto
téme. Aj keď okres Prešov má navrhnutých najviac finančných prostriedkov, potreba bola
samozrejme vyššia. Požiadavky odstupovala Ing. Humeníkoví, riaditeľovi SÚC PSK pre oblasť
Prešov. Chápe, že rozpočet je jedna vec a predstavy poslancov sú druhou vecou. Navrhnuté
úseky sú naozaj v zlom stave a bude dobre, ak sa opravia. Poslanec Ragan vie, že predmetný
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zoznam je už dohodnutou záležitosťou, sú to úseky, ktoré je potrebné opraviť. Pozornosť
prítomných upriamil na krízový stav, ktorý nastal v obce Pavlovce v okrese Vranov nad Topľou,
kde došlo k zosuvu pôdu a tým k poškodeniu cestného telesa s následným vyhlásením krízového
stavu. Dňa 13. 4. 2016 sa zúčastnil rokovania o tejto jedinej prístupovej komunikácii, ktorá
prechádza obcou. Ak sa nestabilizuje táto cesta III. triedy, hrozí poškodenie cesty v oboch
pruhoch a bude odrezaná časť obce. Požiadal predsedu PSK a riaditeľa SÚC PSK o hľadanie
nejakých riešení aj pre obec Pavlovce. Je mu jasný problém s financiami, je problém nájsť
zdroje, ale malo by sa nájsť riešenie aspoň nejakej postupnosti týkajúcej sa projekčných prác
a následne stabilizácie tejto cesty. Predseda PSK Chudík dodal, že Pavlovce sú nešťastnou
dedinou. PSK tam už vrazil množstvo finančných prostriedkov. Ing. Kozák uviedol, že obec
Pavlovce je v zložitom flyšovom pásme, kde sa zafixuje jedna časť komunikácie a tie sily sa
prenášajú potom ďalej. V tomto prípade ide o úsek, ktorý SÚC PSK monitoruje a k nemu treba
spracovať projektovú dokumentáciu čiže kompletnú geológiu, aby boli eliminované tlaky
zemín. Momentálne je prejazdná táto komunikácia v jednom jazdnom pruhu. V kraji je viac
takýchto úsekov. Bude rád, keď sa nájdu prostriedky na spracovanie projektovej dokumentácie.
Predseda PSK Chudík povedal, že v júni je úlohou schválenie finančných prostriedkov na
projektovú dokumentáciu pre tento úsek, lebo je to potrebné riešiť. Potom tam je ešte projektová
dokumentácia na obchvat Podskalky a projektová dokumentácia Sabinov – Bertotovce aspoň
časti úseku. To sú všetko veci, ktoré PSK musí riešiť v budúcnosti. Požiadal riaditeľa SÚC PSK
o predloženie týchto troch vecí v júni.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zoznam investičných
akcií na rekonštrukciu havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe
ciest podľa jednotlivých úsekov ciest v okresoch PSK:

P.č.

Číslo cesty

Miestopis

1.1.
1.2.

III/3489 Buclovany - Koprivnica
III/3554 Cígla – Šarišské Čierne

2.1.

III/3864 Zbudská Belá - Valentovce

2.3.
2.4.

III/3887 Hostovice - Osadné
III/3891 Stakčínska Roztoka - prieťah

2.5.
2.6.

III/3849 Vyšná Jablonka - prieťah
II/558 Topoľovka - Závadka

3.1.
3.2.

III/3066 Gánovce - prieťah
III/3074 Spišské Bystré - Kravany

3.3.
3.4.

III/3077 Lendak - prieťah
III/3109 Spišské Hanušovce - Osturňa

predpokladaný
okres
rozpočtový
náklad (€)
174 716,00
133 722,00
Bardejov
308 438,00
132 269,00
Medzilaborce
132 269,00
70 000,00
79 021,00
Snina
149 021,00
84 000,00
118 008,00
Humenné
202 008,00
112 900,00
107 000,00
Poprad
219 900,00
100 000,00
83 639,50
Kežmarok
183 639,50
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3.5.
3.6.

III/3207 Doľany - Rožkovce
III/3209 Nemešany - Baldovce

4.1.
4.2.
4.3.

III/3456 Kapušany - Podhorany
III/3429 Župčany - prieťah
III/3462 Sedlice - Klenov

4.4.
4.5.

III/3174 Ratvaj - Hubošovce
III/3186 Jakubova Voľa - spojka

5.1.
5.2.
5.3.

III/3171 Plavnica - prieťah
III/3135 Šarišské Jastrabie - Kyjov
III/3134 Pusté Pole - ČSD

6.1.

III/3523 Beňadikovce – Šarišský Štiavnik

6.2.

III/3581 Šandal - Radoma

7.1.
7.2.
7.3.

II/554 Jasenovce
III/3621 Hencovce – Dlhé Klčovo
III/3633 Slovenská Kajňa - Kvakovce
SPOLU

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

63 831,00
69 969,00
133 800,00
145 000,00
20 000,00
163 652,30
328 652,30
137 636,50
11 500,00
149 136,50
120 678,90
36 000,00
10 000,00
166 678,90
166 122,50
166 122,50
144 236,50
144 236,50
56 270,00
99 827,80
60 000,00
216 097,80
2 500 000,00

proti: 0

Levoča

Prešov

Sabinov

Stará Ľubovňa

Svidník
Stropkov

Vranov nad
Topľou

zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Správa o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom
záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015: Ing. Mihok,
vedúci odboru dopravy Úradu PSK, uviedol, že pri vyúčtovaní príspevku odbor dopravy
vychádzal z platných zmlúv a dodatkov, ktoré má Úrad PSK podpísané s jednotlivými
dopravcami. Na základe týchto zmlúv a príslušných dodatkov boli pre minulý rok stanovené
tieto základné ukazovatele: pevná časť EON – 0,857 €/km, pohyblivá časť EON – 0,235 €/km,
celkový ekonomický oprávnený náklad – 1,092 €/km, ekonomická cena – 1,122 €/km. Na
základe týchto skutočností došlo za minulý rok k preplatku v celkovej výške 847 360 €. Celkový
príspevok predstavoval 18 mil. € a preukázaná strata 17 150 111 €. Preplatok u jednotlivých
prepravcov prestavoval: SAD Prešov – 350 442 €, SAD Humenné – 162 125 €, SAD Poprad –
209 953 €, BUS Karpaty – 124 840 €. V roku 2015 došlo k poklesu počtu cestujúcich oproti
roku 2014 vo výške 1 418 480 a tým k zníženiu tržieb v celkovej výške 963 171 € oproti roku
2014. Hlavným dôvodom tohto poklesu bolo zavedenie nulového cestovného v železničnej
doprave. Ďalším dôležitým ukazovateľom je cena pohonných hmôt, kde došlo k poklesu
nákladov v celkovej výške 1 210 270 €. V roku 2015 dopravcovia zakúpili 22 nových
autobusov, čím splnili aj plán obnovy vozového parku. Materiál prerokovala komisia dopravy
a komisia finančná.
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Diskusia:
Poslanec Vook poznamenal, že zastupiteľstvo každoročne schvaľuje nemalú čiastku peňazí
pre dopravcov PSK. Chcel vedieť, ako sa zmenila osobná doprava v PSK z dôvodu grafikonov
železničných dopravcov, konkrétne zrušenia IC vlakov dňom 18. 1. 2016. Na predchádzajúcom
zasadnutí zastupiteľstva sa pýtal v interpelácii, ako PSK túto vec s dopravcami rieši. Z odboru
dopravy Úradu PSK dostal odpoveď, že je to v štádiu riešenia. Už tri mesiace sú zrušené IC
vlaky, ešte koľko mesiacov potrebuje PSK na prispôsobenie dopravy v rámci tohto regiónu.
Predseda PSK Chudík odpovedal, že pokiaľ dobre vie, v programovom vyhlásení vlády SR
je návrat IC vlakov. Situácia sa musí v prvom rade ustáliť v železničnej doprave a následne
PSK túto vec bude riešiť a dopravu prispôsobí. Nevidí v tom žiaden problém, ale PSK to nevie
urobiť na základe častých zmien. Predpokladá, že tohto roku by IC vlaky mali byť uvedené do
prevádzky. Tiež si myslí, že zrušenie IC vlakov nebolo veľmi šťastným riešením. Poslanec
Kahanec dodal, že v súčasnosti má PSK stále dobré obdobie, lebo cena nafty sa drží pekne
dole. Suma 1,2 mil. € je vždy viac ako pokles tržieb 963 000 €, ale môže nastať obrat a cena
nafty sa vráti na úroveň, kde bola. Potom vznikne otázka, čo robiť s poklesom tržieb a poklesom
cestujúcich, pritlačí PSK k riešeniu. Chce upozorniť na to, že z roka na rok sa konštatuje
klesanie tržieb aj cestujúcich z rôznych dôvodov, ktoré nikto nespochybňuje. PSK by mal
vedieť, ako bude ďalej riešiť tento pokles. Materiál obsahuje rôzne tabuľky súvisiace hlavne
s minulým rokom. Na konci materiálu sa nachádza prehľadná tabuľka plánu obnovy autobusov
za obdobie 2009 – 2018. Pri predkladaní tohto materiálu stále hovorí o tom, aby obsahoval aj
tabuľku vývoja ostatných parametrov za uvedené roky. To znamená, vývoj tržieb, počet
cestujúcich, ekonomické oprávnené náklady, teda jednotlivé ukazovatele dopravy, ktoré by
bolo potrebné uviesť v správe z hľadiska ich vývoja za jednotlivé roky. Zatiaľ PSK nemusí
zvyšovať príspevok, lebo má dobré roky nízkej ceny nafty, len nevie dokedy. Musí sa hľadať
riešenie na pokles tržieb a cestujúcich. Takže privítal by doplnenie týchto tabuliek v budúcnosti.
Predseda PSK Chudík konštatoval, že zatiaľ PSK musí byť rád, že situácia je dobrá. PSK je
druhým alebo tretím krajom v rámci VÚC, ktorý má najlacnejšie autobusy. Keď sa zoberie do
úvahy hornatosť, tak je na tom veľmi dobre. Tržby stále klesajú, ale keď by sa zrušil jediný
spoj, nastala by nespokojnosť občanov. Pred rokom PSK doplácal asi 6 000 €, za rok 2015 je
to plus 847 000 €. Keď nastane problém, bude ho PSK riešiť. V prípade zvýšenia ceny nafty,
stúpnu PSK finančné náklady. V rámci rozpočtu môže dať PSK 18 mil. €, ďalšie peniaze navyše
sú už problémom a situácia by sa musela riešiť stálym zvyšovaním alebo zrušením aj napriek
nespokojnosti, iná možnosť nie je. Poslanec Baran nadviazal na predsedu PSK a poslanca
Kahanca. Chcel by sa opýtať na projekt integrovanej dopravy, či sa o ňom opäť uvažuje
a v akom je stave. Predseda PSK Chudík odpovedal, že projekt integrovanej dopravy je
samozrejme stále otvorený. PSK s ním začal asi v roku 2006, ale vtedy mesto Prešov a najmä
DPMP Prešov, uviedol, že svoje vnútorné informácie o fungovaní nedá von. Teraz má
informácie, že stále ten istý riaditeľ DPMP Prešov chce riešiť integrovanú dopravu s mestom
Košice v meste Prešov a blízkom okolí. Ak sa má začať s integrovanou dopravou, tak v prvom
rade v meste Prešov. Ide o to, či autobusy SAD môžu chodiť na zastávky MHD, alebo nemôžu,
potom je potrebné povedať ako ďalej a zabezpečiť potrebné financie. Nevie, ako by sa urobil
jeden platný lístok pre fungovanie tohto systému a spôsob prerozdeľovania peňazí, čo je podľa
jeho slov hlavný problém integrovanej dopravy. Poslankyňa Turčanová, primátorka mesta
Prešov, potvrdila, že prioritou mesta Prešov je naozaj mať integrovanú dopravu. Bude veľmi
rada, keď sa začnú rokovania aj s PSK a dospeje sa k nejakej zhode. Predseda PSK Chudík
dodal, že riaditeľ DPMP musí zmeniť názor, lebo má informácie, že už zase hľadá nejaký iný
spôsob s vynechaním PSK.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave
za rok 2015.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – A/ Informatívna správa o realizácii cezhraničných
programov na úrovni PSK, B/ Schválenie systému riadenia
a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014-2020
v rámci kompetencií PSK: Mgr. Janošková Hnátová, vedúca odboru
cezhraničnej a medzinárodnej spolupráce Úradu PSK, uviedla, že predmetný materiál
v časti A informuje a vyhodnocuje programy cezhraničnej spolupráce. Konkrétne ide o Program
cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika z predchádzajúceho obdobia rokov 2007
– 2013, štvorlaterálny Program ENPI a Schéma malých grantov Nórskeho finančného
mechanizmu. Poukázala na nový program cezhraničnej spolupráce na súčasné obdobie rokov
2014 – 2020 a to INTERREG V-A, ktorý bol schválený rozhodnutím Európskej komisie 12. 2.
2015. Celková alokácia tohto programu predstavuje čiastku 155 mil. € z prostriedkov
Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Na zasadnutí monitorovacieho výboru Programu
INTERREG V-A boli schválené 4 strešné projekty, prostredníctvom ktorých bude PSK
realizovať v súčasnom období mimoriadne úspešný Fond mikroprojektov. Naozaj sa stretol
s obrovským záujmom, vysokým čerpaním, vysokým naplnením ukazovateľov a určite sa
stretne s podobným záujmom aj v tomto novom programe. Tieto mikroprojekty jednoznačne
prispievajú k rozvoju cezhraničnej spolupráce, k sociálnemu a ekonomickému rozvoju
pohraničia aj budovaniu dobrých susedských vzťahov. Na realizáciu mikroprojektov je
vyčlenená čiastka 18,5 mil. € z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a v roku 2018, po
strednodobom hodnotení tohto programu, je možné navýšenie tejto čiastky na 23,2 mil. €.
V časti B materiál predkladá na schválenie návrh systému riadenia a financovania nákladov na
riadenie, technickú pomoc, administratívno-technické zabezpečenie implementácie týchto
projektov. Do pozornosti dala aj návrh zabezpečenia zálohových platieb prostredníctvom
vinkulácie finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici, ktoré budú slúžiť predovšetkým pre
žiadateľov a následne prijímateľov tohto fondu. Materiál prerokovala komisia finančná
s odporúčacím charakterom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A.
berie na vedomie
informatívnu správu o realizácii programov cezhraničnej spolupráce na úrovni PSK
B.
schvaľuje
B.1. systém riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014 - 2020
v rámci kompetencií PSK
B.2. predfinancovanie výdavkov do obdobia certifikácie/refundácie výdavkov
a spolufinancovanie nákladov na riadenie Strešných projektov Programu
INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 vo výške 30 340,89 eur – BV v členení:
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Názov projektu

Rozpočet nákladov
na riadenie

Spolufinancovanie
zo zdrojov PSK (5%)

Spája nás príroda a kultúra

240 112,22 eur - BV

12 005,61 eur

Spoločné odborné vzdelávanie na
poľsko-slovenskom pohraničí

26 679,13 eur - BV

1 333,96 eur

Implementácia mikroprojektov
v oblasti ochrany a rozvoja
prírodného a kultúrneho dedičstva
v Euroregióne Karpaty a
v Prešovskom samosprávnom kraji

306 023,86 eur - BV

15 301,19 eur

Implementácia mikroprojektov v
oblasti vzdelávania v Euroregióne
Karpaty
a
v
Prešovskom
samosprávnom kraji

34 002,65 eur -BV

1 700,13 eur

606 817,86 eur - BV

30 340,89 eur

SPOLU

B.3.

spolufinancovanie technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG
V-A PL - SK 2014 – 2020, tzv. Regionálneho kontaktného bodu Prešovského
samosprávneho kraja, vo výške 1 872,50 eur - BV

B.4.

vinkuláciu finančných prostriedkov v Štátnej pokladnici v prospech veriteľov na
základe zmluvných vzťahov medzi PSK, Štátnou pokladnicou a vedúcimi
partnermi z dôvodu zabezpečenia finančného krytia poskytnutých zálohových platieb
na realizáciu projektov z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja
v rámci Programu INTERREG V-A PL - SK 2014 - 2020.

Hlasovanie:
za: 37
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 9 – Návrh na schválenie účasti PSK ako partnera projektu
v rámci vyzvania „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete
informačno-poradenských centier 1“: Predseda PSK Chudík poukázal na
návrh uznesenia, ktorý obsahuje navrhnuté spolufinancovanie týchto informačno-poradenských
centier v predkladanom projekte, ktorý je pripravovaný Úradom vlády SR a mali by byť
zriadené v každom kraji. Spolufinancovanie je schválené vo výške 4,83 % t. j. 14 561,83 €
z celkovej sumy 301 487,20 €.
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 predkladanom projekte, ktorý
je pripravovaný Úradom vlády SR (centrálny koordinačný orgán) v rámci vyzvania
„Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“
za účelom vytvorenia Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského
samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete informačno-poradenských
centier“
2. zriadenie a činnosť Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského
samosprávneho kraja
3. spolufinancovanie realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených
výdavkov, t. j. vo výške 14 561,83 € a jeho predfinancovanie vo výške 301 487,20 €
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný
finančný príspevok.
Hlasovanie:
za: 38
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 10 – Informatívna správa o realizácii projektov v rámci
výzvy ROP 4.1d – 2012/01:

PhDr. Štoffová, poverená vedením oddelenia
regionálneho rozvoja Úradu PSK, informovala prítomných o projektových zámeroch
realizovaných odborom regionálneho rozvoja v rámci výzvy vyhlásenej ROP, prioritná os
a opatrenie Regenerácia sídiel, oblasť podpory 4.1d neinvestičné projekty a o príprave
rozvojových projektov. Táto informácia sa týka najmä štyroch z týchto podaných projektových
zámerov. Stručná genéza: rok 2012 - vyhlásená výzva, rok 2013 – spolu 8 schválených žiadostí
o NFP, rok 2014 - podpísané zmluvy a začala sa realizácia projektov. Popri realizácii týchto
projektov prebehol zároveň aj proces SEA, t. zn. posúdenie vplyvu dokumentu vplyvu na
životné prostredie aj exantné hodnotenie. Príprava dokumentov, ktoré boli výstupom týchto
projektových zámerov, bola zameraná najmä na posilnenie koncepčného prístupu k územnému
a strategickému plánovaniu a zároveň k integrácii existujúcej legislatívy na regionálnej,
národnej a nadnárodnej úrovni. Všetky tieto výstupy zohľadňujú ciele operačného programu, a
to globálny cieľ, ktorým je zvýšenie dostupnosti a kvalita občianskej infraštruktúry, aj
špecifický cieľ alebo cieľ regenerácie sídiel, ktorým je zvyšovanie konkurencieschopnosti
sídiel. Všetky vzniknuté výstupy prispievajú k zvyšovaniu konkurencieschopnosti nášho
regiónu, ale zároveň každý z týchto dokumentov rieši osobitne podporu rozvoja jednotlivých
oblastí. Program rozvoja vidieka navrhuje podporu integrovaného rozvoja vidieka, územne
a tematicky cielené investície do regiónu a rieši hlavné problémy súčasnosti na území
vidieckom aj mestskom. Zaoberá sa napr. oživovaním poľnohospodárstva prostredníctvom
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posilnenia prvovýroby, potravinárskeho spracovania a následne zvyšovania pridanej hodnoty
domácej produkcie. Program energetického manažmentu rieši energetickú a efektívnu
bezpečnosť energetického hospodárenia a zároveň sa zaoberá zvyšovaním energetickej
efektívnosti a znižovaním energetickej náročnosti. Stratégia destinačného marketingu rieši
posilnenie konkurencieschopnosti regiónov najmä vytvorením nových produktov cestovného
ruchu, pretože PSK je bohatý na mnohé jedinečnosti, výnimočnosti, prírodné rarity, národné
kultúrne pamiatky a pod. Podľa jej názoru veľmi dôležitým je aj riešenie jednej
z najdôležitejších otázok a to je vytváranie pracovných príležitostí a tvorba pracovných miest.
Poslaním týchto všetkých dokumentov, okrem toho, že ukazujú cestu ako zvýšiť
konkurencieschopnosť regiónu a sídiel, je možno výzva, ako zachovať všetky tie krásy PSK
pre budúce generácie. Materiál prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o realizácii projektov v rámci výzvy ROP, opatrenie 4.1d
neinvestičné projekty – rozvojové dokumenty regiónov - 2012/01 vrátane výstupov
– sektorových rozvojových dokumentov:
- Programu rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja
- Stratégie destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja
- Analytickej štúdie efektívnosti pri používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej
pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja
- Programu energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja
B/ o d p o r ú č a
zaviesť energetický manažment Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Informatívna správa o činnosti Centra rozvoja
turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier:

Poslanec Sýkora, predseda
Správnej rady Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier, pripomenul, že
Centrum rozvoja turizmu pre oblasť Vysokých Tatier má sídlo v Dolnom Smokovci. Jeho
riaditeľom je JUDr. Hagovský. Tento materiál prerokovala komisia regionálneho rozvoja
a cestovného ruchu, ktorá odporúča Zastupiteľstvu PSK predloženú správu zobrať na vedomie.
Centrum je špecifickou inštitúciou pre podporu regionálneho rozvoja s prepojením na rozvoj
turizmu a celkový sociálno-ekonomický rozvoj v Tatranskom regióne. Prispieva k podpore
vzniku nových a inovatívnych regionálnych produktov, lepšiemu zhodnocovaniu existujúcich
mimoriadnych prírodných a kultúrnych atraktivít a rozvíja potenciál tohto regiónu.
Najdôležitejšími aktivitami centra v roku 2015 boli práce súvisiace s prípravou návrhu
Regionálnej integrovanej územnej stratégie Prešovského kraja, práce na programoch
hospodárskeho a sociálneho rozvoja miest a obcí v Tatranskom regióne, príprava návrhu
Akčného plánu najmenej rozvinutého okresu Kežmarok. Dňa 10. 2. 2016 sa uskutočnilo
zasadnutie vlády SR v Kežmarku a v rámci tohto rokovania bol spracovaný materiál na rozvoj
okresu Kežmarok ako pilotný projekt aj pre ďalšie menej rozvinuté okresy s vyššou mierou
nezamestnanosti a počtu rómskych spoluobčanov. Ďalej to boli práce v súvislosti
s cyklotrasami, s prípravou Svetovej zimnej univerziády 2015 na Štrbskom Plese, s vidieckym
turizmom, spolupráca s ministerstvom dopravy a ministerstvom pôdohospodárstva, práce na
Leaderi, NSS MAS a ďalšie práce súvisiace s rozvojom tohto regiónu ako takého. V materiáli
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sú vymenované aktivity pre rok 2016, ktoré by sa mali zabezpečovať ako napr. pokračovanie
v práci na PHSR miest a obcí, realizácia Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok, spolupráca
s Národnou sieťou slovenských miestnych akčných skupín (systém Leader), spolupráca
s územnou samosprávou regiónu Tatier v téme dopravy, participácia na implementácii
Karpatskej stratégie udržateľného rozvoja turizmu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e informatívnu správu
o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Výročná správa o činnosti KOCR Severovýchod
Slovenska za rok 2015:

Poslanec Sýkora, predseda KOCR Severovýchod
Slovenska, uviedol, že táto organizácia dosiahla v roku 2015 veľmi dobré výsledky a bola
pozitívne hodnotená. Jej výkonným riaditeľom je Mgr. Janoško a ďalšími pracovníkmi Mgr.
Miščík a Mgr. Čechová. KOCR vznikla pred tromi rokmi v nadväznosti na zákon o cestovnom
ruchu, kedy bola možnosť vytvárať oblastné organizácie a tiež podporiť vznik jednej krajskej
organizácie cestovného ruchu. Členmi KOCR je PSK a OOCR Región Vysoké Tatry, OOCR
„Šariš“ – Bardejov, OOCR Severný Spiš – Pieniny, OOCR Tatry – Spiš - Pieniny, OOCR
Horný Zemplín a Horný Šariš, OOCR Vysoké Tatry – Podhorie, OOCR Región Šariš. Ďalším
prispievateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na základe počtu
ubytovaných hostí v pôsobnosti oblastných organizácií cestovného ruchu PSK. V materiáli je
podrobne uvedená činnosť KOCR. V roku 2015 bol za posledné roky najväčší počet
ubytovaných a to 740 701 návštevníkov ubytovacích zariadení a prenocovaných 2 362 386.
Dynamika rozvoja cestovného ruchu je v rámci SR pozitívna, to isté platí o PSK, takže malo
by sa v tomto trende ďalej pokračovať. KOCR má predovšetkým marketingové aktivity napr.
úspešný projekt Legendarium, ktorý získal cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR za najlepšiu inováciu cestovného ruchu a 1. miesto v kategórii slovenské aplikácie
súťaže Android Code 2015. KOCR má dobré meno aj v rámci SR. Materiál obsahuje rozpísané
jednotlivé marketingové kampane a propagácie v oblasti cyklistiky, fotografovania, propagácie
krás PSK. Veľmi pekným podujatím je oceňovanie najlepších osobností cestovného ruchu
Prešovského kraja, ktorí sú uvedení na str. 8. Ďalšími aktivitami bolo vydanie propagačných
materiálov, výstavy, veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2015 v Bratislave. Ďalší sa
uskutoční v januári, kde má KOCR už stabilné miesto a stánok, ktorý je verejnosťou veľmi
navštevovaný. Výrazným podujatím bola Zimná univerziáda na Štrbskom Plese a oslava
svetového dňa cestovného ruchu 2015 v Levoči. KOCR sa zaoberala podporou infraštruktúry
cestovného ruchu ako osadzovanie hnedých turistických tabúľ. V závere poďakoval
pracovníkom KOCR za odvedenú prácu v oblasti cestovného ruchu.
Diskusia:
Poslankyňa Turčanová uviedla, že predložený materiál podrobne opisuje prácu a fungovanie
KOCR. Stotožňuje sa s poďakovaním pracovníkom KOCR. Upriamila pozornosť prítomných
hlavne na tri projekty a to Legendarium ocenený ministrom, cyklopátranie a objavovanie
Prešovského kraja. Všetky tri boli veľmi významné a zapojilo sa do nich množstvo ľudí.
Osobne ďakuje aj za to, že konečne mestá Prešov a Sabinov založili oblastnú organizáciu Šariš,
ktorá sa stala členom KOCR. Poslanec Sýkora sa potešil vzniku a vstupu oblastnej organizácie
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Šariš do KOCR. Čím viac bude členov KOCR a teda vznikne viac oblastných organizácií
cestovného ruchu, tým väčší bude nárok KOCR na dotáciu od štátu, pretože dotácia sa prideľuje
na počet ubytovaných nie v kraji, ale v OOCR. Keď KOCR bude mať nie 7 ale 15 OOCR, alebo
7 ale väčších a návštevníci hotelov zaplatia poplatok za ubytovanie, tak KOCR má nárok na
príspevok od štátu. Teda štát podporuje v podstate cestovný ruch tým spôsobom, že pridá
v podstate polovicu k tomu, čo vyberie na dani z ubytovania ako merateľný ukazovateľ. Z tohto
hľadiska je dobrý vznik oblastných organizácií. V každej oblastnej organizácii je vždy ťahúňom
mesto, v OOCR Región Vysoké Tatry mesto Vysoké Tatry, v OOCR Vysoké Tatry – Podhorie
mesto Veľká Lomnica, v OOCR Tatry-Spiš-Pieniny mestá Kežmarok, Levoča a Spišská Belá,
v OOCR Severný Spiš – Pieniny mesto Stará Ľubovňa, v OOCR Región Šariš mesto Prešov,
v OOCR Šariš – Bardejov mesto Bardejov a v OOCR Horný Zemplín a Horný Šariš mesto
Humenné.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov b e r i e n a v e d o m i e výročnú správu
o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13 – Prerokovanie podielu PSK na projekte
rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna
v meste Prešov: Predseda PSK Chudík uviedol, že v rámci SR prebiehajú rekonštrukcie
futbalových štadiónov s investovaním finančných prostriedkov futbalového zväzu. Pre
futbalový štadión v meste Prešov je ponuka futbalového zväzu v sume 2 400 000 eur.
S primátorkou Prešova poslankyňou Turčanovou a viceprimátorom Prešova poslancom
Kužmom rozprávali o tejto veci viackrát a nakoniec sa zhodli v tom, že po schválení uznesenia
Zastupiteľstvom PSK pôjde do tejto veci veľmi rád, ale za účasti mesta Prešov, PSK,
Slovenského futbalového zväzu a nikoho iného. Predložený materiál obsahuje návrh na
uznesenie o schválení takéhoto vstupu PSK za predpokladu, že mesto Prešov dá investície vo
výške 1 085 000 eur, Slovenský futbalový zväz vo výške 2 400 000 eur a PSK vo výške
1 085 000 eur. Z toho sa určitá suma použije na kúpu pozemkov o výmere takmer 9 500 m2, 1
m2/60 eur, je to necelých 570 000 eur. PSK by za takýchto podmienok vstúpil do projektu
rekonštrukcie resp. takmer novej výstavby futbalového štadióna v Prešove. V bode C návrhu
na uznesenie je uvedené, že Zastupiteľstvo PSK berie na vedomie skutočnosť, že PSK spolu
s mestom Prešov založia obchodnú spoločnosť preto, aby sa lepšie komunikovalo so
Slovenským futbalovým zväzom aj budúcim prevádzkovateľom klubu Tatrana Prešov. Osobne
si myslí, že ide o dobrú vec, aby suma 2 400 000 eur bola investovaná v meste Prešov. Teraz
nie je možné uviesť celú presnú sumu tohto projektu. Ostáva 4 mil. eur na výstavbu, čo by malo
v podstate stačiť, ale môže sa stať, že suma sa bude navyšovať. Je to dobrý čin pozdvihnutia
futbalu v meste Prešove a jeho odviazania od systému, v ktorom sa nachádza v súčasnej dobe.
Diskusia:
Poslanec Hopta pripomenul, že aj v Humennom prebieha rekonštrukcia futbalového štadióna
v podstate podľa tých istých pravidiel, len štadión bude menší. Chcel vedieť, či v prípade
požiadavky mesta Humenné bude PSK tiež ochotný podporiť určitou finančnou čiastkou
výstavbu futbalového ihriska v Humennom. Predseda PSK Chudík poznamenal, že mesto
Humenné už začalo takúto rekonštrukciu. Poslanec Hopta to potvrdil, ale mesto Humenné
nemá úplne schválený rozpočet. Predseda PSK Chudík zatiaľ nedostal takúto požiadavku.
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Poslanec Bizovský určite podporí túto myšlienku. Mesto Prešov má bohatú futbalovú tradíciu.
Je nemysliteľné, aby futbal v bývalom východoslovenskom kraji zastupoval klub
v Michalovciach, aj keď nič proti nemu nemá. Sú tu vyspelé mestá s futbalovými klubmi ako
Košice a Prešov. Je prekvapený, že podľa uvedenej štúdie v materiáli, je projekt na úrovni
dedinského štadióna. Krajské mesto Prešov, s bohatou futbalovou tradíciou v minulosti a verí,
že bude aj v budúcnosti, by si zaslúžilo celkom iný štadión. Treba sa pozrieť do Senice, Myjavy
a nehovorí už o Trnave. Tento projekt mu pripomína nejakú druhú alebo tretiu ligu. Poslankyňa
Turčanová požiadala zastupiteľstvo o podporu tohto projektu. Predložený návrh v prílohe je
naozaj len návrhom, pretože zatiaľ neprebehla súťaž na projektanta. Skôr sa riešili priestorové
podmienky, pretože mesto samotné už nemá dostatočne veľkú plochu. Tá je potrebná cez 2
hektáre. Ak tento štadión má podporiť Slovenský futbalový zväz sumou 2 400 000 €, musí
spĺňať parametre UEFA pre štadión tretej kategórie. To bude predmetom zadania spracovania
projektovej dokumentácie. Poďakovala predsedovi PSK, že bol vôbec ochotný hovoriť o tejto
téme a predložiť takýto materiál na rokovanie zastupiteľstva. Futbalový klub Tatran Prešov je
najstarším futbalovým klubom na Slovensku. Poslanec Benko dodal, že MsZ v Prešove dňa 4.
4. 2016 schválilo to isté uznesenie, aj čo sa týka združených financií mesta a v tomto prípade
PSK. Mnoho ľudí si myslí, že kapacita štadiónu by mala byť pre 15 000 – 20 000 návštevníkov.
Mesto Prešov bolo zaradené pre štadióny kategórie 3, od čoho závisí aj kapacita štadiónu.
Samotné mesto Prešov aj PSK budú za to, aby sa projekt prerobil, lebo nemôže takto vyzerať
22-radová jedna tribúna, za bránami žiadne tribúny a za asistentom rozhodcu tribúna hostí, čiže
je tam veľa nedostatkov. Poslanec Kahanec súhlasí s poslancom Bizovským, že Prešov by si
zaslúžil viac. Pamätá sa na časy, keď osobne zažíval 15 000-vú účasť na štadióne v Prešove.
Tie časy sú stratené. Teraz je potrebné riešiť štadión spôsobom, na ktorý je dostatok finančných
zdrojov. Prešov by si zaslúžil viac, ale vzhľadom na súčasný stav potrebuje hlavne dobrý futbal
a primeraný štadión. Poslanec Damankoš by chcel vysvetlenie, čo je 3 kategória a kto mesto
Prešov tam zaradil. Predseda PSK Chudík povedal, že zaradenie zrejme previedol Slovenský
futbalový zväz. Osobne videl štúdiu ináč a v skutočnosti nevyzerá zle. Problém je v tom, že
súčasná tribúna nie je majetkom mesta Prešov, preto sa to celé posúva a hlavná tribúna bude
stáť sčasti na terajšom futbalovom ihrisku atď., ale je to asi najlepšie miesto pre futbalový
štadión. Treba si povedať priamo s rukou na srdci, že keď sa naplní v dnešných časoch kapacita
5 900 divákov, bude to dobré. Ak bude potrebný väčší štadión, niekto sa nájde, aby ho postavil.
Teraz je potrebné spraviť tento krok. Tento futbalový štadión bude spĺňať kritériá pre
medzinárodné aj európske pohárové zápasy. To je hlavná myšlienka. Poslanec Benko vysvetlil,
že v čase návrhu projektu rekonštrukcie hral futbalový klub mesta Prešov 2. ligu, preto spadá
do 3. kategórie ako napr. klub Podbrezovej, ktorý hral 2. ligu a postúpil do 1. ligy, ale v čase,
keď Slovenský futbalový zväz rozhodoval o projekte rekonštrukcie, mužstvá hrajúce 2. ligu
boli zaradené do kategórie 3.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s c h v a ľ u j e
zapojenie sa Prešovského samosprávneho kraja do projektu rekonštrukcie, modernizácie
a budovania štadiónov na roky 2013-2022, ktorého financovanie schválila vláda SR uznesením
č. 115/2013, a to združením finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja vo
výške 1.085.000 eur na projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna
v meste Prešov za podmienok:
- finančnej spoluúčasti mesta Prešov vo výške 1.085.000 eur
- finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu vo výške 2.400.000 eur.
Združené finančné prostriedky mesta Prešov vo výške 1.085.000 eur sú určené na výkup
nehnuteľností o výmere 9.499 m2, ktorá vznikne odčlenením z parciel č. KNC 28565/4
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o výmere 6.805 m2, ostatná plocha a KNC č. 2856/1 o výmere 10.734 m2, ostatná plocha,
v súčasnosti zapísané na LV č. 13160, k. ú. Prešov, na základe geometrického plánu za 60
eur/m2, zvyšná časť finančných prostriedkov je určená pre realizáciu rekonštrukcie,
modernizácie a výstavby futbalového štadióna.
B/ s p l n o m o c ň u j e
predsedu Prešovského samosprávneho kraja na rokovanie súvisiace s výstavbou futbalového
štadióna v meste Prešov a uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie,
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov so Slovenským futbalovým
zväzom a mestom Prešov
C/ b e r i e n a v e d o m i e
skutočnosť, že Prešovský samosprávny kraj spolu s mestom Prešov založia obchodnú
spoločnosť, ktorá prevezme práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného
so Slovenským futbalovým zväzom, Prešovským samosprávnym krajom a mestom Prešov.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 14 – Návrh na združenú investíciu „Rekonštrukcia
tréningového centra obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský
Hrhov a PSK: Podľa slov poslanca Ledeckého, starostu obce Spišský Hrhov,
v súčasnej dobe nastala popularizácia riešenia nezamestnanosti cez obecné sociálne podniky.
Budú sa financovať zo zdrojov EÚ aj cez program Fosfor z ministerstva financií aj pre
znevýhodnené okresy. Primátori, starostovia a odborní pracovníci, ktorí budú viesť sociálne
podniky, musia mať možnosť zaučiť sa, aby mohli riešiť vznikajúce problémy. Táto oblasť je
veľmi ťažká, lebo sa v nej spája samotné podnikanie, zamestnávanie sociálne znevýhodnených
občanov a obec ako podnikateľ. Z tohto dôvodu je potrebné nejaké centrálne stredisko.
V Spišskom Hrhove takéto tréningy prebiehajú, ale nie sú na to vhodné priestory. Spoločnou
investíciou obce Spišský Hrhov a PSK sa môže takýmto spôsobom investovať do zamestnanosti
týchto ľudí. PSK dáva 40 000 €, aj obec Spišský Hrhov 40 000 €. Všetky potrebné informácie
sú obsahom predloženého materiálu.
Diskusia:
Podpredseda PSK Bieľak požiadal poslancov PSK o spoločnú podporu predloženého návrhu.
Úzko súvisí aj s okresmi nachádzajúcimi sa na území PSK. Samotní zástupcovia jednotlivých
rezortov, ministerstiev sa chodia do Spišského Hrhova pozerať ako funguje sociálny podnik
v praxi, teda mnohí sa tam neoficiálne učia a trénujú. Ide o snahu vytvorenia centra
s materiálnymi, technickými a priestorovými možnosťami pre takúto činnosť. Je dobré, že sa
bude nachádzať práve na území PSK a bude slúžiť aj pre iné okresy v rámci SR. Poslanec
Ceľuch poďakoval vedeniu PSK, že nachádza odvahu a pomáha takejto investícii, pretože je
to ťažká oblasť na základe skúseností, ktoré má, lebo niečo podobné sa robilo aj v obci Sveržov.
Je to dobrá myšlienka, ktorá má jeho plnú podporu. Predseda PSK Chudík dodal, že táto vec
bola dohodnutá na oslave päťdesiatky poslanca Ledeckého. Poslanec Repaský pracuje v okrese
Levoča, preto podrobne vníma aktivity obce Spišský Hrhov, ktorá už 15 rokov úspešne vedie
obecný sociálny podnik. Obec už dlhšiu dobu vynakladá maximálne úsilie na získanie
a vytvorenie tých najlepších podmienok pre priestory na túto aktivitu. Táto združená investícia
bude určite prínosom nielen pre obec, ale aj mnohých starostov a primátorov tohto regiónu.
Osobne víta túto pomoc a aktivitu. Poslanec Majerský sa opýtal predkladateľa materiálu, čí
súhlasí s predloženým návrhom, ak áno, poslanci mu gratulujú.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
1.

združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrhov za účelom
rekonštrukcie „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“
2. združenie finančných prostriedkov za združovateľa Prešovský samosprávny kraj vo výške
40.000,00 eur, ktoré sa realizuje zo zdrojov účastníkov združenia v závislosti na schválených
rozpočtových nákladoch podľa vzájomnej odsúhlasenej projektovej dokumentácie za predpokladu,
že obec Spišský Hrhov:
a) združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 40.000,00 eur
b) zabezpečí a vykoná všetky stavebné činnosti a činnosti súvisiace s rekonštrukciou
nehnuteľnosti v pozícii investora
c) predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení platné
uznesenie obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. m) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov vzťahujúce sa na združenú investíciu zadefinovanú
v bode 1. a kvalifikovaný návrh zmluvy o združení

Hlasovanie:
za: 47
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 15 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku – kúpa:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil materiál, ktorého
predmetom je majetkovoprávne vysporiadanie nehnuteľného majetku – pozemkov C KN 573/5
a 574/3 vo vlastníctve obce Litmanová pod cestou III/3128 za kúpnu cenu 1 €. Tento prevod
nehnuteľného majetku bol schválený uznesením z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce
Litmanová 4. 3. 2015. Komisia dopravy a komisia správy majetku vyjadrili odporúčanie pre
schválenie tohto materiálu.
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 Litmanová, Obecný úrad 79, 065 31
Jarabina, IČO: 00 330 019, zapísaného na LV č. 1481, k. ú. Litmanová, a to:
novovytvorené pozemky registra C KN:
parcelné číslo 573/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2591m2, odčlenená od pozemku registra C
KN, parcelné číslo 573/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3274 m2,
parcelné číslo 574/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4071m2, odčlenená od pozemku registra C
KN, parcelné číslo 574, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6870 m2,
geometrickým plánom č. 39/2015, vyhotoveným Ján Štellmach, Nová Ľubovňa 282, 065 11 Nová
Ľubovňa, IČO: 10 771 247, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, pod
číslom G1-650/2015 dňa 08.01.2016.
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 6662 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 €.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 16A – 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, a to stavby - školy
s pozemkom v katastrálnom území Stropkov v správe SOŠ Stropkov spôsobom uskutočnenia
obchodnej verejnej súťaže a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže. Všeobecná
hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 235 031,51 €.
Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku
s kladným odporúčaním.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zo správy Strednej
odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov, zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2,
stavby: škola, súpisné č. 16, na pozemku registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 823 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy:
bez zápisu.

B.2

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve v správe Strednej odbornej školy, Hlavná 6,
Stropkov, zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2,
stavby: škola, súpisné č. 16, na pozemku registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 823 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy:
bez zápisu.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 68/2014 zo dňa
08.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 235.031,51 €, z toho stavba 218.887,35 €, pozemky 16.144,16 € pri jednotkovej
cene pozemkov 24,61 €/m2.
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. 68/2014 zo dňa
08.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 235.031,51 €, z toho stavba 218.887,35 €, pozemky 16.144,16 € pri jednotkovej
cene pozemkov 24,61 €/m2.
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
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(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.2 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 – stavba škola s pozemkom, k. ú. Stropkov – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni
originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za
nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:
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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. Daniel Soóš, riaditeľ SOŠ, Hlavná 6, 091 01
Stropkov (telefón: 054 / 71 81 500, mobil: 0903 914 501).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 46
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 2

K bodu 16B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá návrh prevodu vlastníctva
prebytočného nehnuteľného majetku PSK v správe SOŠ Humenné spôsobom uskutočnenia
obchodnej verejnej súťaže a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže. Všeobecná
hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 465 000 €. Tento
prevod schválila komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku
s odporúčaním jeho schválenia zastupiteľstvom.
Diskusia:
Poslanec Hopta pripomenul, že táto škola má dva areály, jeden niekoľko desiatok rokov starý
a budovu, ktorú ide PSK predávať. Je z nového areálu vybudovaného ako jednej z posledných
31

stavieb socializmu. Osobne si myslí, že túto budovu by PSK nemal predávať. Má 5 poschodí,
je niekoľko desiatok metrov dlhá, má veľkú jedáleň. Po odpočítaní pozemkov hodnota 420 000
– 430 000 € sa mu zdá smiešnou cenou, za ktorú dnes nikto nevybuduje ani polovičku tejto
budovy. Z tohto nového areálu už boli rozpredané viaceré budovy. V starom areáli bolo niekedy
800 – 1 000 žiakov, dnes tam nie je ani polovica. Prečo tam potom zostáva časť budovy s
riaditeľstvom tejto školy a prečo je riaditeľstvo vzdialené kilometer od časti, kde sa vyučuje.
Keď sa už má predávať táto budova, bolo by preňho logické, aby sa potom aj celé riaditeľstvo
tejto školy presťahovalo do starého areálu a vedenie školy bolo blízko k žiakom. Osobne je
proti predaju a ak by sa budova mala predávať, tak nie za takú smiešnu cenu. Vie, že znalec
vypočítal, ale zastupiteľstvo by malo brať do úvahy aj trhovú cenu. Táto SOŠ by sa mala
pokúsiť urobiť nejakú prevádzkovú činnosť ubytovania v Humennom za výhodných cenových
podmienok a nie hneď budovu predávať. Bude hlasovať proti. Poslanec Ledecký uviedol, že
práve kvôli tomu je vyhlásená obchodná verejná súťaž, lebo najväčšia cena berie, teda kto
ponúkne najlepšie podmienky, ten berie. Znalecký posudok sa robí podľa nejakých predpisov,
ktorí majú znalci, čiže tento proces nemožno ovplyvniť, možno keby to posúdil iný znalec, aj
cena by bola trošku iná. Pokiaľ trh vygeneruje nejakého záujemcu za vyššiu cenu, tak bude
odpredaj za vyššiu cenu. Keď tento nehnuteľný majetok škola vyhlási za prebytočný a škola ho
nechce, nedá sa niečo držať nasilu. Podľa slov poslanca Focka je veľmi ťažko riešiť problém
na zasadnutí zastupiteľstva, keď poslanec Hopta, ktorý kritizuje všetky tieto veci, sa za
posledných sedem rokov nezúčastnil v teréne ani jedného riešenia problému. Veľmi dobre sa
diskutuje z lavice, keď nepozná problém školy. Internát tam síce je, bol v prenájme
a prenajímateľ neplatí nájom, vznikajú tam problémy, s ktorými si škola nedokáže poradiť.
Z tohto dôvodu sa pristúpilo k tomuto kroku. Znalec vypracoval znalecký posudok. Ak s tým
má problém poslanec Hopta, treba sa obrátiť na znalca. Hodnota toho majetku bol stanovená
a pokiaľ sa tento nehnuteľný majetok podarí predať, alebo pokiaľ bude veľký záujem o tieto
priestory, môže sa predať aj za vyššiu cenu. Nikto proti tomu nebude nič namietať. V zásade si
myslí, že problémy týkajúce sa nielen školstva ale aj kultúry a ďalších oblastí si treba najprv
ozrejmiť na mieste a potom o tom rozprávať. Po zrelom uvážení tieto veci dospeli
k predloženému záveru. Nikto nechce rozpredávať majetok, ale žiadny hospodár si nedovolí
financovať a ťahať so sebou takéto záväzky, pokiaľ nemá na to reálne využitie. V meste
Humenné je dosť ubytovacích kapacít a ani tie nie sú všetky naplnené. Pokiaľ to niekto dokáže
naplniť a vyriešiť, tak kľudne môže. Poslanec Hopta si myslí, že v tejto zasadacej miestnosti
netreba klamať, lebo sa zúčastnil niekoľkých rokovaní, posledné sa konalo na oblastnej SÚC
PSK. Rozdiel medzi ním a poslancom Fockom, je v tom, že poslanec Focko dvihne ruku za
všetky predložené materiály. On nie je taký typ. Poslanci PSK sľubovali zveľaďovanie majetku
PSK. Hlavným predmetom rokovania komisie školstva je v podstate riešenie prebytočného
majetku stredných škôl PSK. Malo by sa uvažovať aj do budúcnosti, čo keď žiakov bude potom
viac a nastanú priestorové problémy. Ak by si pozrel zároveň ceny, za ktoré PSK predával napr.
1 € mestám obciam alebo cirkvi a za ktoré kupuje, tak sú neporovnateľne iné. Je zaujímavé, že
keď PSK ide kupovať nejaký majetok, tak ceny sú niekoľkonásobne vyššie. Vie, že znalecký
posudok bol spravený na túto finančnú čiastku, nechce obviňovať znalca, ale do úvahy by sa
mali brať aj trhové podmienky. Nič nebráni tomu, aby sa navýšila cena znaleckého posudku
o 50 %. Včera si túto budovu bol prezrieť, je 5-poschodová, 70 – 80 metrov dlhá, s veľkou
jedálňou a PSK ide predávať celý tento areál. V časti pripojenej budovy sídli riaditeľstvo školy.
Logicky z toho vyplýva, že ak tam nebude internát ani jedáleň, čo tam má hľadať vedenie školy.
Jednoducho nech sa presťahuje do starého areálu. Ale potom je tu ďalšia otázka, prečo sa
predáva postupne nový areál a starý areál si PSK ponecháva. V tom sú preňho určité nelogické
záležitosti. Poslanec Focko dodal, že na rozdiel od rokov 1990 – 1992, keď sa v Humennom
rodilo 1 300 detí, sa v minulom roku narodilo v Humennom 600 detí, čo je menej než polovica.
Z toho logicky vyplýva aj potreba školstva. Požiadal poslanca Hoptu, aby ho neobviňoval
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z klamstva. Poslanec Šmilňák chcel povedať to isté, čo predrečník. V roku 1980 sa naposledy
na Slovensku narodilo okolo 100 000 detí, ktoré prišli na strednú školu v roku 1995. Dnes
nastúpilo na strednú školu niečo cez 60 000 detí, na základnú školu okolo 60 000 detí
a v minulom roku sa narodilo 53 000 detí. To znamená, že nastal taký negatívny demografický
vývoj, že o najbližších 15 rokov príde do škôl oproti roku 1995 iba 53 % detí. Teda PSK nie je
v stave, aby dokázal zachovať v každom okresnom meste 7 – 10 stredných škôl a určite smeruje
k vývoju menšieho počtu stredných škôl. Keď sa bude starať o 10 prebytočných materiálov
a dubióznych budov vo veľmi zlom stave, ktoré nevie využiť zmysluplne, bude sa ich musieť
zbaviť. Keď sa PSK bude chcieť poriadne a seriózne venovať školstvu, musí brať do úvahy
vývoj aj načo má. Takže s nostalgiou spomínať, že za socializmu bolo urobených toľko areálov
sa nedá, pretože nie je dostatok finančných prostriedkov a PSK sa bude musieť sústrediť len na
istú časť, teda možno na 60 %. Ak by sa snažil zachovať všetky školy, potom pôjde dole kvalita
a bude sa starať o zbytočne veľa nezmyselných areálov. Podľa slov poslanca Hoptu na jednej
strane poslanec Šmilňák potvrdil, že za bývalého režimu bolo lepšie, lebo sa rodilo viac detí
a rodičia sa dokázali postarať o viacej detí, rodiny boli lepšie sociálne zabezpečené. Na druhej
strane to ale neznamená, že predajom novších budov má PSK nechávať deti v starších
budovách. Keď sa už predávajú, tak aspoň trošku za trhovú cenu. Keď sa už všetky časti nového
areálu rozpredajú, tak je logické, aby riaditeľstvo školy išlo za tými deťmi a nefungovalo ako
vysunuté pracovisko kilometer vzdialené od týchto detí, nemá to preňho žiadnu logiku.
Poslanca Damankoša trochu mrzí, že takáto diskusia neprebehla na komisii školstva, kde to
vyzeralo pomerne jednoznačne. Keďže nie je občanom mesta Humenné, nedovolí si teraz
hovoriť čo a akým spôsobom má byť. Demografický vývoj veľmi dobre zhrnul poslanec
Šmilňák. Čo sa týka hodnoty predávaného majetku, trhová cena je trhová cena a zastupiteľstvo
ju nemôže z úradnej moci nejakým spôsobom určovať. Verí, že sa táto budova predá za 2
milióny eur a bude trvať na tom, aby sa peniaze z predaja preinvestovali naspäť v tomto regióne.
Nechce teraz spomínať na minulé časy, ale politika je umenie možného. Určité regióny PSK
demograficky padajú. Vedúci odboru školstva mu spomínal, že kedysi bolo v PSK nejakých
150 škôl, teraz je 80 a tie čísla naďalej vyzerajú aj pre okres Humenné smerom dole.
K predávanému majetku povedal, že ak zostal starý areál a vedenie tam nie je, potom nie je
problém, aby sa pani riaditeľke aj odboru školstva dalo nejaké konkrétne odporúčanie. Zatiaľ
považuje vedenie školy za kompetentné, aby vedelo určiť, ktorá časť budovy je udržateľná
a dobrá pre rozvoj tejto školy. PSK má budovy, má majetky, ale treba sa pozrieť do iných krajín,
v akej kondícii sú majetky, v ktorých sa žiaci vychovávajú a vzdelávajú. Tu sú častokrát veľké
radiátory vykurujúce veľké okolie, sú to tak nehospodárne postavené budovy, že v prípade
neobmedzených zdrojov by bolo najlepšie všetky zbúrať a nanovo postaviť moderné budovy,
ktoré by bolo potrebné dopriať žiakom. Áno, aj predaj budov je jedným zo spôsobov získavania
prostriedkov do školstva, pretože ich má PSK oveľa viac ako žiakov, po prepočítaní na hlavu.
Myslí si, že poslanci PSK by mali rešpektovať uznesenie komisie. Poslanec Focko upresnil, že
v budove, kde sídli riaditeľstvo, sú aj učebne, prevádzkové priestory, kadernícky salón a ďalšie
veci súvisiace s výchovou žiakov. Čiže nie je pravda, že v nej sedí len riaditeľka a je tam
zborovňa. Zostávajú učebne a predáva sa hotelová časť, teda internát, kde sú izby prispôsobené
na bývanie. Je to teda rozdiel, lebo učebne sa nepredávajú. Poslanec Hopta doplnil poslanca
Damankoša, že táto budova sa predáva, je pravda, že sú tam aj nejaké učebne. Trvá na tom, že
keď sa niekedy v minulosti dokázalo v starom areáli vyučiť 800 detí v dostatočných priestoroch,
tak sa teraz nájde priestor aj pre 400 detí, učebne a vedenie školy. Poslanec Havrilla predložil
návrh na ukončenie diskusie. Predseda PSK Chudík uviedol, že cenu vygeneruje trh. Bude
dobré, ak niekto kúpi budovu za 465 000 eur. Väčší počet záujemcov dá možnosť PSK licitovať,
ale zatiaľ takáto situácia nie je. Osobne si myslí, že táto budova by sa predala aj drahšie, ale
pred 4 – 5 rokmi. Riaditeľka v tejto budove mala len prenájom a ubytovanie s malými
hotelovými službami. Žiadna školská činnosť tam nebola. Riaditeľka školy nesúhlasila
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s predajom budovy, pretože z nájmu mala nejaký príjem pre školu. Potom nastala situácia, že
nevedela investovať z nájmu do budovy, lebo nájomníci platili menej alebo neplatili a hotel
celý padol. Až vtedy prišla s návrhom budovu odpredať. To je situácia, kedy by sa riaditelia
škôl mali správať zodpovedne k majetku. S ostatným názormi v diskusii súhlasí, lebo držať
zbytočne majetok, nemá logiku.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe
Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné, zapísaného na LV č. 8359, k. ú.
Humenné, a to:
pozemok registra CKN:
parcelné číslo 2891/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 638 m2,
parcelné číslo 2891/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 964 m2
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1602 m2).
stavba: stavba, súpisné číslo 1973, na pozemku registra C KN parcelné číslo 2891/19, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 964 m2, s príslušenstvom: múriky na parc. č. 2981/18
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. 2/2016 zo dňa
15.01.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Emilom Rarogom, Záhradná 6, 066 01 Humenné,
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, predstavuje 465.000,00 €, z toho stavba s príslušenstvom 415.033,62 €,
pozemky 49.966,38 € pri jednotkovej cene pozemkov 31,19 €/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)
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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 – Domov mládeže, Humenné – neotvárať!“
„identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO, adresa“
na adresu:
Prešovský samosprávny kraj
Odbor organizačný
Námestie mieru 2
080 01 Prešov
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne
Prešovského samosprávneho kraja.
b) Návrh musí obsahovať:
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp.
živnostenského registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ)
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti
bezo zmien, takto:
 kupujúci – fyzická osoba
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo
 kupujúci – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, meno
a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého
pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č....... alebo
 kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu
......., oddiel ......, vložka ...
– výpis z obchodného resp. živnostenského registra nie starší ako 1 mesiac na úrovni
originálu
– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže o zložení
finančnej zábezpeky vo výške 50% z ceny stanovenej znaleckým posudkom za
nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je zverejnený
na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o. v. s.)
– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle 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.
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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 – RNDr. Oľga Skysľaková, riaditeľka Strednej
odbornej školy Humenné, (tel.: 057/7752734, mobil 0915 869 094).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 1

zdržal sa: 1

K bodu 16C – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil návrh prevodu vlastníctva
prebytočného nehnuteľného majetku PSK – polovice bytového dvojdomu s pozemkom
v katastrálnom území Sabinov v správe Úradu PSK. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku
stanovená znaleckým posudkom predstavuje 14 600 €. Materiál prerokovala komisia správy
majetku.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16
písm. a), b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
konštatuje,
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 Úradu
PSK, zapísaného na LV č. 1319, k. ú. Sabinov, a to:
pozemok registra CKN:
parcelné číslo 226/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 685 m2,
parcelné číslo 226/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2
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(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 787 m2).
stavba: bytový dvojdom o.c.32, súpisné číslo 328, na pozemku registra C KN parcelné číslo
226/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 685 m2, s príslušenstvom: plot, vodovodná
prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, NN prípojka,
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. 4/2016 zo dňa
27.01.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, Lomnická 12, 080 05 Prešov, v
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení
neskorších predpisov, predstavuje 14.600,00 €, z toho stavba s príslušenstvom 6.084,66 €,
pozemky 8.515,34 € pri jednotkovej cene pozemkov 10,82 €/m2.
Mimoriadne riziká: Prístup k nehnuteľnostiam je priamo z Ovocinárskej ulice cez cudzí
pozemok (parcela C KN p. č. 226/18), je preto potrebné odkúpiť časť tejto parcely pre prístup
k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom prevodu, alebo zriadiť vecné bremeno na právo
prechodu a prejazdu cez túto parcelu.
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 – bytový dvojdom, Ovocinárska ul., Sabinov –
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.
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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 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.
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4. Ohliadka majetku:
a) Ohliadka majetku na mieste samom bude záujemcom umožnená v čase pred podaním
návrhu po telefonickom dohovore – Ing. Nikola Poníková, oddelenie správy vnútornej
prevádzky a správy budov Úradu PSK (tel.: 051/7081351).
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 16D – Schválenie kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej
verejnej súťaži: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,

uviedol,
že dôvodom predloženia je schválenie kúpnej ceny, ktorá bola ponúknutá účastníkom
obchodnej verejnej súťaže na prevod nehnuteľného majetku v správe Krajského múzea
v Prešove nachádzajúceho sa v katastrálnom území Svinia. Ide o národnú kultúrnu pamiatku
a to kaštieľ s pozemkami a príslušenstvom. Na predaj tejto nehnuteľnosti bola PSK 4x
vyhlásená obchodná verejná súťaž, 2x v roku 2010, v roku 2014 a v roku 2015. Následne bolo
uznesenie zmenené formuláciou „za ponúknutú cenu“. Tá vyšla vo výške 40 000 €, čo je aj
dôvodom predloženia na schválenie zastupiteľstvu.
Diskusia:
Poslanec Damankoš chcel vedieť, či je kupujúci zmluvne zaviazaný investovať nejaké
prostriedky do tohto kaštieľa. Ing. Matejčík odpovedal, že nie je, podmienky boli vyhlásené
štandardným spôsobom pri obchodnej verejnej súťaži plus podnikateľský zámer, ktorý tam je.
Podnikateľský zámer chce naplniť investor, ktorý sa teraz prihlásil. Prepad ceny je však
pomerne veľký, lebo cena stanovená znaleckým posudkom bola 142 000 €. Poslanec
Damankoš sa ešte zaujímal o zámer kupujúceho, lebo ide o kultúrnu pamiatku s určitými
obmedzeniami. Ing. Matejčík uviedol využitie na kultúrne účely ako prezentácie, svadby atď.
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
schvaľuje
prevod nehnuteľného majetku v správe Krajského múzea v Prešove zapísaného na LV č. 303,
k. ú. Svinia, a to:
pozemok registra C KN:
parc. č. 75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1569 m2
parc. č. 76 – záhrady o výmere 396 m2
stavba: súp. číslo 96 na parcele 75 (kaštieľ, národná kultúrna pamiatka)
ťarchy: bez zápisu
a
nehnuteľný majetok neevidovaný v katastri nehnuteľností, a to: oceľový prístrešok na p. č. 70
a
plot na podmurovke, studňa, vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka,
žumpa, oporné múry, okapový chodník, chodníky kamenné, záhradné lavičky, záhradné
osvetlenie – kábel a svietidlá, vonkajšie schody, domáca vodáreň,
do vlastníctva účastníka obchodnej verejnej súťaže - kupujúceho – Kamila Ježková, Severná
269, 080 06 Vyšná Šebastová, za kúpnu cenu vo výške 40.000,00 €, ktorá bola ponúknutá
v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej dňa 09. 03. 2016 .
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Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 81/2010 zo dňa
13.07.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 142.000,00 €.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predkladá návrh zámeny nehnuteľného majetku – pozemkov vo vlastníctve PSK
v správe SÚC PSK a obcou Soľ bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu vybudovania
chodníkov v rámci obce. Obec Soľ odovzdáva a PSK nadobúda celkovú výmeru 176 m2 a PSK
odovzdáva a obec Soľ nadobúda 2 317 m2.
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.
B.

k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1. tohto uznesenia je prebytočný
s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Obcou Soľ, Obecný úrad č.161,
094 35 Soľ, IČO: 332861, bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Soľ nadobúda nehnuteľný majetok
v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, zapísaný na LV č.
1541 v k. ú. Soľ, a to:
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1169/3, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 502 m2,
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1169/4, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 220 m2,
odčlenené od pozemkov registra C KN, parcely čísla 1169/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2168 m2 a parcely čísla 1169/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7698 m2,
geometrickým plánom č. 34896821-29/15, vyhotoveným GEO-POL Pavol Popaďák, M. R.
Štefánika 876, Vranov nad Topľou, IČO: 34896821, úradne overeným Okresným úradom
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1 559/2015 dňa 23.11.2015,
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/4, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 484 m2,
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/5, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 499 m2,
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/6 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 381 m2,
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/7 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 231 m2,
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odčlenené od pozemku registra C KN, parcela čísla 1175 zastavané plochy a nádvoria
o výmere 8333 m2, geometrickým plánom č. 34896821-30/15, vyhotoveným GEO-POL
Pavol Popaďák, M. R. Štefánika 876, Vranov nad Topľou, IČO: 34896821, úradne
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom
G1 575/2015 dňa 27.11.2015,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: Por. č.: 1 Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho
zákonníka a § 10 ods.1) a 5) zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. v prospech
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361,
v rozsahu podľa GP. č. 34974628-81/2008 Juraj MAŠKA GEOMA – geodetické
práce Humenné, č. sp. Z 1503/2010- 149/10.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 2317 m2.
2. Obec Soľ 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. 885 v k. ú. Soľ, a to:
parcela registra E KN, parcelné číslo 1970, ostatné plochy o výmere 176m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 176 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Je plánované vybudovanie chodníkov pozdĺž cesty III/3611 (III/018219) a pozdĺž cesty
III/3612 (III/018220). Vybudovaním chodníkov obec zlepší ochranu a bezpečnosť obyvateľov
obce, ktorí musia chodiť po krajnici tejto frekventovanej cesty. Zámenou týchto pozemkov sa
vysporiadajú majetkové pomery pozemkov pod cestou III. triedy a plánovanými chodníkmi
medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Soľ.

Hlasovanie:
za: 44
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, predstavil návrh zámeny pozemku v správe SÚC PSK za pozemky v katastrálnom
území Rudlov medzi PSK a obcou Rudlov bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu
plánovanej výstavby chodníka v obci. Požiadal o opravu chyby v návrhu uznesenia v časti A,
kde má byť správne uvedený bod B.1.
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,
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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 Obcou Rudlov, Rudlov 37, 094
35 Rudlov, IČO: 00 332 763, bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Rudlov nadobúda nehnuteľný
majetok v správe Správy a údržby ciest PSK, a to:
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 640/2, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1099 m2,
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 640, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 4596 m2, zapísaného na LV 549, k. ú. Rudlov, geometrickým plánom č.
46526668-208/2015, vyhotoveným GEODETUM, s. r. o., Námestie slobody 6, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad
Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-495/15 dňa 13.10.2015,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1099 m2.
2. Obec Rudlov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľný
majetok, ktorý zveruje do správy Správe a údržby ciest PSK, a to:
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 638/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1768 m2,
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 638, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 2380 m2, zapísaného na LV 393, k. ú. Rudlov, geometrickým plánom č.
46526668-208/2015, vyhotoveným GEODETUM s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad
Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-495/15 dňa 13.10.2015,
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 606/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1621 m2, odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 606/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 2750 m2,
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 625/5, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1024 m2, odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 625, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4441 m2,
obidva zapísané na LV 393, k. ú. Rudlov, geometrickým plánom č. 46526668-213/2015,
vyhotoveným GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO:
46526668, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod
číslom G1-494/15 dňa 13.10.2015,
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 613/6, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1323 m2,
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 613/8, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 159 m2,
odčlenené od pozemku registra C KN parcelné číslo 613, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 8855 m2, zapísaného na LV 393, k. ú. Rudlov, geometrickým plánom č.
46526668-214/2015, vyhotoveným GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01
Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad
Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-495/15 dňa 13.10.2015,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5895 m2.

Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Pozemky, ktoré touto zámenou PSK nadobudne, sa nachádzajú pod cestou III/3611
(III/018219), ktorú má PSK vo svojom vlastníctve a v správe SÚC PSK. Pozemok,
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ktorý PSK odovzdáva a Obec Rudlov nadobudne, je plánovaný na výstavbu chodníka,
ktorý bude slúžiť verejnému účelu.
Hlasovanie:
za: 42
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, uviedol materiál, ktorého predmetom je zámena nehnuteľného majetku
v katastrálnom území Poprad a v katastrálnom území Spišská Sobota medzi PSK a mestom
Poprad bez vzájomného finančného vyrovnania z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Materiál
prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu, komisia kultúry, komisia dopravy
a komisia správy majetku s odporúčaním pre zastupiteľstvo schváliť predložený materiál.
Diskusia:
Poslanec Švagerko požiadal zastupiteľstvo o podporu tejto zámeny pozemkov. Zároveň
poďakoval predsedovi PSK a vedúcemu organizačného odboru, ktorí venovali svoj čas riešeniu
predloženej zámeny a teší sa, že bude vzájomne prospešné pre obidve strany.
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.
ruší
uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
č. 276/2015 zo dňa 15. decembra 2015
B.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode C.2 ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný
C.
schvaľuje
C.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Podtatranského múzea, Vajanského 72/4, 058
01 Poprad, zapísaný na LV č. 5150, k. ú. Poprad, a to:
pozemok registra CKN:
parcelné číslo 2609/1, ostatné plochy o výmere 1507 m2,
na základe geometrického plánu č. 06/2015, vyhotoveným Globing Poprad, s.r.o.,
Dostojevského 3313/12, Poprad, IČO: 36 4444 99, úradne overeným Okresným
úradom Poprad, katastrálnym odborom, pod číslom G1-84/15 dňa 17. 02. 2015, ktorým
sa upravujú hranice medzi parcelami č. 2607, 2609/1 a 2612/3,
parcelné číslo 2609/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
C.2

v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku, ktorým je zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
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celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi
Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870
475 a Mestom Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470
bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Poprad nadobúda do svojho
výlučného vlastníctva:
a) nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 5150, k. ú. Poprad, a to:
pozemok registra CKN:
parcelné číslo 2609/1, ostatné plochy o výmere 1507 m2,
na základe geometrického plánu č. 06/2015, vyhotoveným Globing Poprad,
s.r.o., Dostojevského 3313/12, Poprad, IČO: 36 4444 99, úradne overeným
Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, pod číslom G1-84/15 dňa
17. 02. 2015, ktorým sa upravujú hranice medzi parcelami č. 2607, 2609/1
a 2612/3,
parcelné číslo 2609/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku – pozemkov registra CKN 2609/1 a
2609/2, stanovená znaleckým posudkom č. 39/2015, vyhotoveným znalcom –
Ing. Hana Paračková v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 175.151,76 €, pri cene 103,53 €/m2
za pozemok 2609/1 a cene 78,09 €/m2 za pozemok 2609/2.
b) nehnuteľný majetok v správe Obchodnej akadémie Poprad, Murgašova 94,
058 01 Poprad, zapísaný na LV č. 4719, k. ú. Poprad, a to:
novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 2595/5, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 4016 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 2595/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 8734 m2, zapísaný na LV č. 4719, k. ú. Poprad,
geometrickým plánom č. 75/2015, vyhotoveným Ing. Katarínou
Nemčíkovou, Sokolovská 2819/9, 058 01 Poprad, IČO: 34892664,
úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, pod
číslom G1-868/15 dňa 13. 11. 2015
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: Na parc. č. 2595/1: Vecné bremeno v prospech Pilsberg investment,
s.r.o., IČO: 36463132, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu v rozsahu
vyznačenom v GP 78/2011 podľa V 1186/12 zo dňa 02.05.2012,
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku – pozemku registra CKN 2595/5
stanovená znaleckým posudkom č. 61/2015, vyhotoveným znalcom - Ing.
Hana Paračková v zmysle vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 137.186,56 € pri cene 34,16 €/m2.
c) nehnuteľný majetok 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,
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spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
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. 492/2004 Z. z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, po zaokrúhlení
predstavuje 94.507,92 €, z toho stavba 28.727,10 €, pozemky 65.780,82 €
pri cene pozemkov 23,31 €/m2.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 8590 m2.
3. Mesto Poprad odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho
výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Poprad,
ktorý:
a) zveruje do správy Strednej zdravotníckej školy, Levočská 5, 05850 Poprad,
a to:
pozemok registra CKN:
parcelné číslo 630/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 71m2,
parcelné číslo 630/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 794 m2,
parcelné číslo 630/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2,
parcelné číslo 630/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1015 m2,
parcelné číslo 630/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1319 m2,
parcelné číslo 630/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2,
spoluvlastnícky podiel:1/1,
ťarchy: bez zápisu,
b) zveruje do správy Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4, 05801
Poprad, a to:
novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 2602/6, ostatná plocha
o výmere 363 m2, odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 2602/3,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4762 m2, k. ú. Poprad na základe
geometrického plánu č. 06/2015, vyhotoveným Globing Poprad, s. r. o.,
Dostojevského 3313/12, Poprad, IČO: 36 4444 99, úradne overeným
Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor, dňa 17. 02. 2015 pod číslom
G1-84/15,
spoluvlastnícky podiel:1/1,
ťarchy: bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku – pozemkov registra CKN 630/5, 630/7,
630/8, 630/2, 630/9, 630/10 a 2602/6 stanovená znaleckým posudkom č. 03/2016 zo
dňa 28. 01. 2016, vyhotoveným znalcom Ing. Hana Paračková v zmysle vyhlášky
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje
434.675,23 €, pri cene 90,64 €/m2 za pozemky 630/5, 630/7, 630/8, 630/2, 630/9
a 630/10 a cene 103,53 €/m2 za pozemok 2602/6.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4744 m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou Strednej zdravotníckej školy
v Poprade, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Poprad a vysporiadanie pozemkov pod
chodníkom a parkom, ktoré sú vo vlastníctve PSK.
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Hlasovanie:
za: 42
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, predkladá návrh zámeny pozemkov v katastrálnom území Prešov v správe Úradu
PSK a Spojenej školy v Prešove na ulici P. Horova za pozemok v katastrálnom území Prešov
vo vlastníctve mesta Prešov medzi PSK a mestom Prešov bez vzájomného finančného
vyrovnania. Materiál prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy
majetku.
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.
B.

konštatuje,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1. tohto uznesenia je prebytočný
s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade
s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov a Mestom Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov,
bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Prešov nadobúda nehnuteľný
majetok:
a) v správe Spojenej školy v Prešove, a to:
pozemok registra C KN parcelné číslo 14795/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 450
m2, zapísaný na LV č.12693, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu.
b) v správe Úradu PSK, a to:
pozemok registra C KN parcelné číslo 14795/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 503
m2, zapísaný na LV č. 16357, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 953 m2.
2. Mesto Prešov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do
správy Hotelovej akadémie v Prešove nehnuteľný majetok, a to:
pozemok registra C KN parcelné číslo 301/2, zastavaná plocha o výmere 641 m2, zapísaný
na LV č. 6492, k. ú. Prešov,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu.
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 641 m2.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Pozemky parcelné číslo C KN 14795/4 a 14795/5 na ulici Pavla Horova v Prešove vo
vlastníctve PSK, ktoré nadobúda Mesto Prešov, sú určené na zriadenie parkoviska pre
obyvateľov priľahlých obytných domov. Pozemok parcelné číslo C KN 301/2 vo vlastníctve
Mesta Prešov, ktorý nadobúda PSK, je prirodzenou historickou súčasťou areálu Hotelovej
akadémie na Baštovej ulici v Prešove. Škola ho užíva, zveľaďuje a nachádza sa na ňom okrasná
záhrada využívaná pre potreby školy i verejnosti.

Hlasovanie:
za: 42
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, predstavil návrh zámeny nehnuteľného majetku medzi PSK a mestom Kežmarok
z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja mesta Kežmarok prijatého uznesením na
výjazdovom zasadnutí vlády SR o podpore menej rozvinutých okresov. Hotelová akadémia O.
Brucknera v Kežmarku ako správca majetku označil predmetné nehnuteľnosti za prebytočný
majetok. Podpredseda PSK Bieľak doplnil, že tento bod súvisí s bodom rokovania, v ktorom
sa hovorilo o zmene rozpočtu a teda o zriadení stredoškolského areálu v bývalom areáli kasární
v Kežmarku. Práve tie tri budovy, ktoré budú predmetom rekonštrukcie, nadobudne na základe
tohto uznesenia PSK, na druhej strane odovzdá nehnuteľnosť – budovu, ktorá je špecifikovaná
v návrhu uznesenia a ktorú hotelová akadémia už nebude potrebovať pre svoju činnosť, keďže
bude mať kompletné vytvorené priestory práve v tom stredoškolskom areáli.
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 ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný
B.
s c h v a ľ u j e,
B.1
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného
majetku, ktorým je zámena nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v znení neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi
Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870
475 a Mestom Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok IČO: 00326283,
bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne:
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Kežmarok nadobúda do
svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v správe Hotelovej
akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, MUDr. Alexandra 29, 060 01
Kežmarok, zapísaný na LV č. 592, k. ú. Kežmarok, a to:
pozemky registra CKN:
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parcelné číslo 86/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2,
parcelné číslo 106/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2,
parcelné číslo 106/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2,
parcelné číslo 107, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2,
stavby:
súpisné číslo 150 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 107 s príslušenstvom,
súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 86/2 s príslušenstvom,
súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 106/19
s príslušenstvom,
spoluvlastnícky podiel:1/1,
ťarchy: bez zápisu.
2. Mesto Kežmarok odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do
svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1 v k. ú.
Kežmarok, a to:
pozemky registra CKN:
parcelné číslo 1938/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2,
parcelné číslo 1938/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2,
parcelné číslo 1938/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2,
novovytvorený pozemok registra CKN:
parcelné číslo 1938/67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3670 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 16789 m2, k. ú. Kežmarok, geometrickým plánom č. 23/2016
zo dňa 24. 03. 2016, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – Geodet, Medňanského
50, Spišská Belá – Strážky, prevádzka Baštová 6, Kežmarok, IČO: 46227717,
stavby:
súpisné číslo 2247 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/7
s príslušenstvom,
súpisné číslo 2246 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/8
s príslušenstvom,
súpisné číslo 2245 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/15
s príslušenstvom,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
Za podmienky:
Mesto Kežmarok, po nadobudnutí vlastníctva nehnuteľností od PSK na základe tejto
zámeny pre Hotelovú akadémiu Otta Brucknera Kežmarok z dôvodu zabezpečenia
kontinuity vzdelávania v tejto inštitúcii a z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja
okresu Kežmarok, prenajme predmetné nehnuteľnosti za nájomné 1,00 €/rok.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja okresu
Kežmarok prijatého uznesením č. 45/2016 zo dňa 10. 02. 2016 na výjazdovom
zasadnutí vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to zriadenia
študentského kampusu v areáli bývalých kasární v Kežmarku, v ktorom by následne
mala sídliť okrem iných stredných škôl aj Hotelová akadémia Otta Brucknera
Kežmarok v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
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Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.
Predseda PSK Chudík ešte dodal, že momentálne je tam enviromentálna záťaž, ktorá
predpokladá investíciu na odstránenie asi vo výške 300 000 eur. Tieto finančné prostriedky sa
budú žiadať od ministerstva životného prostredia. Pevne verí, že tieto peniaze budú vzhľadom
na prijaté uznesenie vlády a Akčný plán rozvoja okresu Kežmarok. Zatiaľ je PSK v pozícii, že
Zastupiteľstvo PSK schválilo predložené uznesenie, ale pokiaľ nebude enviromentálna záťaž
odstránená, nebude sa prepisovať majetok na PSK.

K bodu 18A – Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad
hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu
PSK, uviedol, že predmetom predkladaného návrhu je nájom horného podlažia budovy školy
v podielovom spoluvlastníctve PSK v správe Gymnázia A. Prídavka v Sabinove do nájmu
nájomcu mesta Sabinov, ktoré požiadalo o prenájom týchto priestorov o výmere 700 m2 zhruba
na 20 rokov. Návrh je na dobu neurčitú vo výške 1 € za m2 na rok. Materiál prerokovala komisia
školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku s kladným odporúčaním pre
zastupiteľstvo.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK 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 správcu – Gymnázium Antona Prídavku, Komenského 40, 083 01 Sabinov, IČO:
00161152, rozpočtová organizácia, a to:
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4146, k. ú. Sabinov, a to:
nebytové priestory o výmere 700 m2, nachádzajúce sa v nehnuteľnosti, súpisné číslo stavby
1852 – základná škola, spoluvlastnícky podiel ½, umiestnenej na pozemkoch registra C KN
parcelné číslo 627/17 a 627/28, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 00327735,
za nižšie uvedených podmienok:
- výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 1 €/m2/rok,
- účel nájmu: školské účely – výučba tanečného a výtvarného odboru Základnej
umeleckej školy v Sabinove
- doba nájmu: doba neurčitá od 01. 09. 2016
- nájomca zabezpečí plnú prevádzkyschopnosť predmetu nájmu a všetky náklady
v súvislosti s prenajatým majetkom.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu je z dôvodu poklesu počtu žiakov pre potreby regionálneho školstva dočasne
prebytočný, bude využitý vo verejnom záujme na výchovno-vzdelávacie účely. Mesto Sabinov
49

je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti so spoluvlastníckym podielom ½. Využíva
prízemie nehnuteľnosti na výučbu 1. stupňa Základnej školy so sídlom Komenského 13 v
Sabinove.
Hlasovanie:
za: 39
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, predkladá návrh nájmu nebytových priestorov garáže vo vlastníctve PSK v správe
Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove do nájmu Technickej univerzity v Košiciach.
Predmet nájmu bude využitý na parkovanie služobného motorového vozidla nájomcu. Ide
o výmeru 20,16 m2. Technická univerzita v týchto priestoroch sídli a návrh nájmu je priľahlý
priestor. Komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia správy majetku 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. 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
schvaľuje
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 správcu – Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov, IČO:
00161837, rozpočtová organizácia, a to:
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12894, k. ú. Prešov, a to:
nebytové priestory o výmere 20,16 m2 (garáž), nachádzajúce sa v nehnuteľnosti súpisné číslo
stavby 2831 – škola, umiestnenej na pozemku registra C KN parcelné číslo 3961/2, druh
pozemku - zastavané plochy a nádvoria,
do nájmu nájomcu – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO:
00397610, za nižšie uvedených podmienok:
- výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom: 27 € /m2/rok,
- účel nájmu: parkovanie služobného motorového vozidla nájomcu
- doba nájmu: doba neurčitá odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Technická univerzita v Košiciach je vlastníkom susednej budovy, súpisné č. 11754, na parcele
č. 3961/3 evidovanej na LV č. 4645 v k. ú. Prešov, ktorá je súčasťou areálu školy a je využívaná
Fakultou výrobných technológií v Prešove na školské účely. Priestory garáže sú súčasťou
budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, nachádzajú sa v uzatvorenom areáli.
Fakultou výrobných technológií v Prešove budú využité vo verejnom záujme a v súlade
s predmetom činnosti nájomcu. Nájomca sa bude alikvotne spolupodieľať aj na nákladoch za
vodu z povrchového odtoku a ďalších platbách spojených s užívaním garáže.
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Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 19 – Rôzne:
A/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 zo dňa 21. 4.
2015: Predseda PSK Chudík predkladá zmenu textu daného uznesenia na finančný príspevok
v maximálnej výške 100 000 eur pre mesto Vysoké Tatry, keďže zastupiteľstvo schválilo
rovnakú sumu pre mestá Stará Ľubovňa a Snina. Navýšenie o sumu 30 000 eur bolo schválené
v úprave rozpočtu.
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 zmenu uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 zo dňa 21. 4. 2015 nasledovne:
text: „s finančným príspevkom 70 000,00 eur“
sa nahrádza textom:
„s finančným príspevkom v maximálnej výške 100 000,00 eur“.
Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

Poslanec Ceľuch požiadal poslancov PSK, aby predložili PhDr. Petrovej, PhD., potvrdenia
o daňovom priznaní do konca apríla 2016.

B/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 287/2015 zo dňa 15. 12.
2015: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol, že v pôvodnom uznesení bolo
konštatované dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie Rekonštrukcia kaštieľa
Vihorlatské múzeum Humenné v čiastke 300 041,84 eur s DPH. Tento text je potrebné upresniť
a zmeniť z dôvodu vzniku dvoch zmluvných vzťahov. Jeden zmluvný vzťah je dodatok č. 1
k zmluve o dielo s firmou Metrostav, a. s., zo dňa 13. 5. 2015, kde sa upravuje celková hodnota
stavebných prác z 2 330 463,11 eur s DPH znížením o 122 847,60 eur s DPH, to sú práce, ktoré
sa nebudú realizovať. Následne je potrebné v zmysle rokovacieho konania zákona o verejnom
obstarávaní podpísať novú zmluvu o dielo so spoločnosťou Metrostav, a. s., v čiastke
422 889,36 eur s DPH a to sú práce naviac. Čiže rozdiel prác naviac a nezrealizovaných prác
predstavuje hodnotu 300 041,84 eur s DPH. Predseda PSK Chudík dodal, že materiál by mal
obsahovať aj samotné uznesenie, ktorým boli schválené stavby mínus 122 847,60 a stavby plus
422 889,36 eur. Zastupiteľstvo PSK schválilo zníženie ceny o 122 847,60 eur a zároveň
navýšenie ceny o 422 889,36 eur. Ako predseda PSK mal podpísať zmluvu na sumu 300 041,84
eur, ale nemal potrebné schválené uznesenie zastupiteľstva na takúto sumu, mal len poníženie
a navýšenie. Podľa vysvetlenia úradu pre verejné obstarávanie sa má uzatvoriť nová zmluva a
nie nový dodatok. Na novú zmluvu v čiastke 300 041,84 eur potrebuje uznesenie zastupiteľstva.
Rozdiel sumy 422 889,36 eur a sumy 122 847,60 eur predstavuje 300 041,84 eur. K materiálu
bolo potrebné priložiť aj schválené uznesenia, aby poslanci vedeli, o čo vlastne ide a čo bolo
schválené.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e zmenu uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 287/2015 zo dňa 15. 12. 2015 nasledovne:
text: „Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje dofinancovanie výdavkov
v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“ v čiastke
300 041,84 eur s DPH.“
sa nahrádza textom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje
1. Podpis Dodatku č. 1 k ZoD s METROSTAV, a. s., zo dňa 13. 05. 2015 v hodnote
2 207 615,51 eur s DPH, ktorý súvisí s menej prácami, ktoré neboli realizované v rámci
investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“ na základe ZoD
s METROSTAV, a. s., zo dňa 13. 05. 2015 v hodnote 2 330 463,11 eur s DPH. Nezrealizované
práce boli v hodnote 122 847,60 eur s DPH.
2. Podpis Zmluvy o dielo s METROSTAV, a. s., v čiastke 422 889,36 eur s DPH na základe
priameho rokovacieho konania zo dňa 17. 12. 2015 – práce naviac.
Hlasovanie:
za: 42
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržali sa: 2

Poslanec Sýkora pripomenul, že na dnešnom zasadnutí zastupiteľstvo prerokovalo výročnú
správu o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska. Poďakoval predsedovi PSK, pretože VÚC
je najväčším prispievateľom do KOCR a minulý rok bol pre KOCR mimoriadne úspešný.
Poprosil predsedu PSK, aby si zachoval tento prístup a naďalej sa pokračovalo v rozvíjaní
cestovného ruchu v celom kraji, lebo KOCR má pekné zámery, ktoré by chcela v budúcom
období realizovať.

K bodu 20 – Interpelácie poslancov: Nikto z prítomných poslancov nevzniesol
žiadnu interpeláciu.

K bodu 21 - Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 17. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 18. zasadnutie
so schváleným termínom dňa 20. 6. 2016. Zároveň požiadal poslancov o spoluprácu s odborom
finančným v súvislosti s rozdelením dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008, aby tento materiál
mohol byť schválený na zasadnutí 20. 6. 2016.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Emil Chlapeček

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

Ing. Eduard Vokál

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

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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