Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 18 / 2016

z 19. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 20. júna 2016 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2016.
4. Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK.
5. Uznesenie Zastupiteľstva PSK k otvorenému listu predsedovi PSK - Žiadosť o pomoc (prieskumné práce
v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu).
6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
7. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2016.
8. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Hvezdárne a planetária v Prešove.
9. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
10. Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe s názvom „EU CYCLE“.
11. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015.
12. Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2014 a schválenie spolufinancovania výdavkov
spojených s činnosťou SO pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020.
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
15. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ –
- stavebný dozor a stavebné práce.
17. Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016
zo dňa 25. 4. 2016.
18. Rôzne.
19. Interpelácie poslancov.
20. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 19.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, poslanca NR SR Lukáča, ďalších hostí
a predstaviteľov médií. Prítomných bolo 55 poslancov. Písomne sa ospravedlnili podpredseda
PSK Čuha a poslanci Ahlers, Kandráč, Kičura, Krajňák, Kužma, Ledecký.
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh
k programu rokovania.
Program 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2016.
4. Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK.
5. Uznesenie Zastupiteľstva PSK k otvorenému listu predsedovi PSK - Žiadosť o pomoc (prieskumné práce
v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu).
6. Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
7. Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2016.
8. Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia Hvezdárne a planetária v Prešove.
9. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov.
10. Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg Europe s názvom „EU CYCLE“.
11. Informatívna správa o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015.
12. Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2014 a schválenie spolufinancovania výdavkov
spojených s činnosťou SO pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020.
13. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
14. Nájom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa.
15. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ –
- stavebný dozor a stavebné práce.
17. Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016
zo dňa 25. 4. 2016.
18. Rôzne.
19. Interpelácie poslancov.
20. Záver.

Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
Program 19. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Bujdu, Ceľucha, Pilipa, Vokála,
Wzoša.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Gašpára a Chlapečka.

K bodu 2 – Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva
PSK: Materiál predkladá 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 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č.
1 – 347/2016 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.
Kontrolný deň sa uskutočnil 1. 6. 2016 a 17. 6. 2016. V bode B.2, k podaniu informácií
Zastupiteľstvu PSK zo strany generálneho riaditeľa ARR PSK o vyvolaných prácach naviac, sa
uznesenie nevyhodnocovalo.
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Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

n a

v e d o m i e

zdržalo sa: 0

K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II.
polrok 2016: Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného kontrolóra PSK, predložený materiál
je vypracovaný v zmysle ustanovenia § 19e ods. 1 písm. b) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov. Má dve časti a to plán výkonu kontrolnej činnosti
a plán ostatnej činnosti. V priebehu II. polroka 2016 je naplánovaných 30 kontrol, z toho 16
finančných kontrol zameraných na dodržiavanie zákonnosti pri hospodárení a nakladaní
s verejnými prostriedkami, na dodržiavanie všeobecne záväzných právnych a interných
predpisov. Ich štruktúra sa nachádza v prílohe. 9 kontrol je naplánovaných v školských
zariadeniach, 5 kontrol v kultúrnych organizáciách, 2 kontroly na Úrade PSK, 2 kontroly
v ostatných subjektoch podliehajúcich kontrole PSK, ide o dodržiavanie pravidiel v doprave vo
verejnom záujme, teda SAD. 12 finančných kontrol bude zameraných na plnenie opatrení, ktoré
vzišli z predchádzajúcich kontrol. Upozornil na chybu v pláne kontrol v mesiaci október, kde
nemá byť vypracovanie odborného stanoviska k záverečnému účtu. Zmenil trochu systém
plánovania kontrolných činností ÚHK PSK s tým, že zamestnanci majú kontroly rozdelené už
na celý polrok dopredu, vedia, kde pôjdu a môžu si naplánovať svoj pracovný čas. Nerobí sa to
operatívne, ale je tam nastavené systémové opatrenie. V prípade záujmu poslancov má
k nahliadnutiu naplánované kontroly konkrétnych subjektov.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e plán kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2016.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 – Zásady kontrolnej činnosti ÚHK PSK: Ing. Hudák, hlavný
kontrolór PSK, uviedol, že návrh nových zásad kontrolnej činnosti si vyžiadala rozsiahla
novela základnej legislatívy. V roku 2015 bol prijatý nový zákon NR SR č. 357/2015 Z. z.
o finančnej kontrole a audite, ktorým bol zrušený zákon NR SR č. 502/2001 Z. z.. Vypracovanie
týchto zásad ovplyvnili aj viaceré novely zákona NR SR č. 302/2001 Z. z., lebo na základe
zákona o samospráve vyšších územných celkov sa riadi útvar hlavného kontrolóra rozsahom
kontrolnej činnosti. Návrh zásad obsahuje 4 časti. Prvá časť upravuje predmet kontroly, orgány
oprávnené vykonávaním kontroly a ich právomoci. V druhej časti je rozpísaný rozsah
kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra, druhy kontrolnej činnosti, to znamená, základná
finančná kontrola, administratívna finančná kontrola, finančná kontrola na mieste a overovanie
plnenia opatrení. Novou legislatívou sa zmenili názvy jednotlivých kontrol a ostatné veci ostali
v podstate zachované. Tiež sa tam nachádza kontrola vybavovania sťažností a petícií aj kontrola
plnenia uznesení zastupiteľstva. Tretia časť upravuje základné pravidlá kontrolnej činnosti v
zmysle zákona o finančnej kontrole a audite. Zákon o samosprávnych krajoch odkazuje
orgánom VÚC, aby sa pri vykonávaní svojej činnosti riadili základnými pravidlami zákona
o finančnej kontrole, ak to osobitný predpis neustanovuje inak. ÚHK PSK vlastne procesne
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vykonáva kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z. z., ktorým sú nastavené pravidlá kontroly, jej
celý priebeh a výstupy z kontrol. Vo štvrtej časti sú uvedené prechodné a záverečné ustanovenia
zásad.
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 Zásady kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 5 – Uznesenie Zastupiteľstva PSK k otvorenému listu
predsedovi PSK - Žiadosť o pomoc (prieskumné práce
v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu):
Predseda PSK Chudík bol oslovený otvoreným listom o pomoc vo vzťahu k prieskumným
prácam v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného plynu členmi petičného
výboru „Nevŕtajme, chceme žiť v zdravej krajine!“. Materiál obsahuje tento list a uznesenia
ZMOS, združení miest a obcí jednotlivých regiónov a jednotlivých dotknutých obcí. Návrh na
uznesenie je predložený v takom istom znení ako uznesenia regionálnych združení miest a obcí
v okrese Humenné a Medzilaborce. Medzi priority ZMOS-u v oblasti legislatívy z 27. snemu
zo dňa 18. – 19. 5. 2016 patrí v bode 13. presadzovanie takých legislatívnych zmien, ktoré
umožnia mestám a obciam sa záväzne vyjadrovať a regulovať prieskumy ich katastrálnych
území pre účely ťažby nerastného bohatstva. Uznesenie Zastupiteľstva PSK by malo smerovať
na podporu tohto stanoviska ZMOS. Tieto veci už boli medializované, stretol sa aj s ľuďmi
z dotknutých oblastí, ktorým vysvetlil, že regionálna samospráva nemá v tejto veci
kompetencie. Na druhej strane si myslí, že keď bol takýmto spôsobom oslovený, zastupiteľstvo
by svojím uznesením malo podporiť uznesenia prijaté v rámci miestnej samosprávy.
Diskusia:
Poslanec Kahanec sa stopercentne stotožňuje s tým, že občania obcí a miest majú mať nárok
vyjadriť sa k svojej budúcnosti a k budúcnosti svojich potomkov. Avšak navrhnuté uznesenie
je skôr formálne. Licenciu pre tento prieskum udelila prvá vláda R. Fica. V článku zo dňa 18.
2. 2016 je jednoznačne uvedené, že ťažobná spoločnosť nekompromisne obhajuje svoje licencie
a vrty, ktoré im povolila prvá Ficova vláda. Ľudia v troch obciach, kde sa má vŕtať, sú
kategoricky proti, boja sa o pitnú vodu, vrty v susedstve odmietajú. Konkrétna spoločnosť na
to reaguje tým, že nečaká so založenými rukami, ale postupuje a koná v rámci štandardných
postupov, povolení a licencií. Firma Alpine Oil and Gas, s. r. o., hľadá ropu a zemný plyn na
severovýchode Slovenska už od roku 2006. Prieskumné územie a licencie povolila prvá Ficova
vláda pod vedením ministra životného prostredia J. Izáka na 10 rokov v auguste 2006. Chce sa
opýtať, či až teraz sa zistilo, že to prinesie problémy so životným prostredím a zničí sa dotknuté
územie, pritom ZMOS a vedenie PSK má dobré vzťahy s vládou. Až po 10 rokoch ide
Zastupiteľstvo PSK prijať nejaké formálne uznesenie podpory pre dotknuté obce. Nevie, či to
nie je neskoro a nemalo sa konať skôr, lebo legislatívne zmeny požadované ZMOS, aby sa obce
mohli vyjadrovať, o tom sa hovorí pomaly už desaťročia. Týkalo sa to rôznych ťažobných
území, skládok a pod. Teraz vlastne PSK dáva iba takú ľahkú podporu obyvateľom s tým, že
vláda 10 rokov na svojom postoji, ktorým pridelila a schválila tento prieskum, doteraz nič
nezmenila. Rád by počul odpoveď. Samozrejme, že sa stotožňuje s touto podporou, ale chápe
ju ako formálnu po rokoch nekonania kompetentných. Aj v samotnom otvorenom liste
predsedovi PSK je uvedené, že proti postojom štátnych úradov ostro protestovali a každému je
jasné, pod koho patria štátne úrady. Podľa dostupných informácií sa k tejto veci vyjadrili
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poslanci OĽaNO, ktorí sa pridali k protestujúcim pri riešení tohto prieskumného územia danou
ťažobnou spoločnosťou. ZMOS aj PSK mohli konať oveľa skôr. Poslanec Kaliňák požiadal
zastupiteľstvo o podporu tohto uznesenia v mene starostov obcí okresu Medzilaborce aj ďalších
dotknutých okresov. Uznesenie vyvoláva dojem, že je viac-menej formálne alebo deklaratívne,
ale podľa jeho názoru významnou mierou vysiela signál o tom, že PSK nie je jedno, aký osud
postihne obyvateľov týchto okrajových regiónov. Zatiaľ je nedefinovaný pomer medzi
príjmom, ktorý má mať štát resp. tieto obce a hroziacim rizikom z tejto ťažby. Aj preňho je
nepochopiteľné správanie štátnych úradníkov. Prieskumné práce prebehli, ale teraz by sa nejak
racionálne malo prehodnotiť, čo ďalej. Práve tu je problém, starostovia nevedia na tieto otázky
odpovedať, lebo nemajú odpovede od kompetentných. Firma Alpine Oil and Gas, s. r. o., je
jednou z ďalších v poradí, ktoré sa na tomto celom procese podieľajú. Firmy sa menia a nikto
nevie, kto za nimi reálne stojí. Predseda PSK Chudík odpovedal poslancovi Kahancovi, že ak
by títo ľudia prišli skôr, aj PSK by konal skôr. Zostal prekvapený, keď niekedy v januári stálo
a vykrikovalo pred budovou PSK asi 100 ľudí a vôbec nevedel, o čo ide. Keď si zistil, čo sa
vlastne deje, týchto ľudí prijal a podpísal petíciu. Niekedy 17. – 18. 5. 2016 boli za ním v NR
SR s týmto listom a žiadali ho o podporu. Prieskum bol dovolený v roku 2006, hneď na začiatku
roka a bolo to pripravené ešte za druhej Dzurindovej vlády a prvá Ficova vláda to už asi len
podpísala. Osobne si myslí, že teraz by sa nemalo hovoriť o tom, kto to kedy schválil a čo riešil.
Podľa jeho názoru nerastné bohatstvo Slovenska, pričom nevie, aké veľké sú ložiská ropy
v danom území, nezachráni európsku ekonomiku, skôr pravý opak. Je to majetok SR, tak by
nerastné bohatstvo mali ťažiť Slováci, ak sa vôbec ťažiť má. Nemala by to robiť americká firma
a dávať spracovávať do Poľska. Je to jeho názor, preto podpísal petíciu a predložil tento
materiál. Bohužiaľ, PSK priamo z úrovne regionálnej samosprávy nevie nič iné urobiť.
Uznesenie je presne v takom znení, ako ho prijali regionálne združenia miest a obcí. PSK tak
priamo alebo nepriamo podporí stanovisko ZMOS-u, aby sa k takýmto a iným veciam mohli
vyjadrovať aj mestá a obce. Poslanec Kahanec sa spolu s predsedom PSK zhodne na ochrane
nerastného bohatstva PSK. Už tu bolo množstvo záujemcov o ťažbu aj v minulosti a vždy sú
veľké riziká na prieskumných a ťažobných územiach. Chcel poukázať na to, že od roku 2006
ubehlo 10 rokov. Nežije v týchto obciach a okresoch, ale sú tu prítomní ľudia z týchto okresov,
ktorí niečo vedia o tomto ťažobnom území v ich domácich pomeroch. Je presvedčený, že aj
ZMOS o tom musel vedieť skôr na základe podnetov starostov obcí. Poslanec Sýkora reagoval
tým, že ZMOS túto tému v minulosti už otváral, má dobré vzťahy s každou vládou, lebo je
partnerom vlády podobne ako sociálni partneri. ZMOS rokoval so všetkými vládami
rovnocenne. Táto problematika nebola takou ostrou, že by sa ocitla na hrane. V minulosti boli
v legislatívnou konaní uplatňované požiadavky ZMOS, aby mestá a obce neboli obchádzané,
aby boli záväzné stanoviská, ale ZMOS nebol úspešný. Začiatkom roka 2016 bol oslovený
pomôcť v tejto veci, je to problém niektorých regiónov, miest a obcí, nie je to celoslovenský
problém. Snem ZMOS túto myšlienku a zámer podporil s tým, že bude rokovať o zavedení do
legislatívy. Nefunguje to ale tak, že keď ZMOS niečo chce, tak vláda aj poslanci NR SR to
akceptujú. Ide o dlhý proces a musí byť obojstranná vôľa to riešiť. Predstava ZMOS je, aby
boli záväzné stanoviská miest a obcí rešpektované. Stanovisko ZMOS aj uznesenie
Zastupiteľstva PSK sú korektné, lebo podporujú doriešenie celej veci, ale ani ZMOS ani PSK
nemajú takú silu, aby to vedeli presadiť v NR SR. Poslanec Šmilňák poznamenal, že táto téma
je pomerne horúca aj v okrese Bardejov. Ide o obec Smilno, kde obyvatelia cítia pomerne veľkú
krivdu, lebo sú dotknuté ich vlastnícke práva. Možnosti a moc, ktoré majú ťažobné spoločnosti,
vnímajú obyvatelia okresu ako nerovnovážne. Keďže poslanci PSK sú volení aj obyvateľmi
okresu Bardejov, pripája sa k tejto petícii, aj keď je len deklaratívna. Ako poslanec PSK cíti
potrebu vyjadriť takouto formou podporu.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v y j a d r u j e plnú podporu
občanom a samosprávam obcí severovýchodného Slovenska, ktorí nesúhlasia
s prieskumnými prácami v prieskumnom území na ťažbu ropy a horľavého zemného
plynu súvisiacimi s aktivitami spoločnosti Alpine Oil and Gas s. r. o.
Ide o prieskumné územia Svidník, Medzilaborce, Snina, Pakostov a Klenová
nachádzajúcich sa v okresoch Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce a Snina.
Prešovský samosprávny kraj využije všetky svoje možnosti na presadenie vyňatia
dotknutých obcí z prieskumných ťažobných území.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 6 – Úprava rozpočtu č. 4/PSK/2016 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2016:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, upozornila prítomných poslancov na nový materiál, ktorý dostali pred
dnešným zasadnutím. V rámci oblastí financovania kultúrne služby obsahuje dve investičné
akcie pre Vihorlatské múzeum Humenné a to vonkajší kamerový systém a vonkajšie osvetlenie
kaštieľa v Humennom. Bežný rozpočet je navýšený o 13 278 € v časti príjmov aj výdavkov.
Z bežných výdavkov sa realizuje presun čiastky 1 625 € na hrad Stará Ľubovňa do kapitálových
výdavkov na základe žiadosti organizácie. V bode A.2 uznesenia je rozpis účelových
finančných prostriedkov v celkovej čiastke 13 278 €, ktoré sú účelovo určené v rámci Úradu
PSK v súlade s § 8 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy pre ARR
PSK ako dotácia na kofinancovanie k europrojektu a čiastka 8 000 € je vlastne dofinancovanie
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. V časti kapitálového rozpočtu sa upravujú kapitálové výdavky o 344 121 €.
Krytie je zabezpečené z rezervného fondu. Z tohto dôvodu je realizovaná úprava v časti
finančné operácie príjmové. V časti A.5 uznesenia je uvedený rozpis kapitálových výdavkov
podľa oblastí financovania. V rámci Úradu PSK ide čiastku 150 000 €, je to presun z oblasti
financovania doprava do oblasti financovania Úrad PSK. Je to objem finančných prostriedkov
určených v rámci združenej investície na okružnú križovatku Tatranská Lomnica. Nakoľko bol
pôvodne tento rozpis realizovaný v rámci oblasti financovania doprava, mali sa tieto finančné
prostriedky použiť v rámci rozdelenia úverových zdrojov, ale následne sa z toho stala združená
investícia schválená zastupiteľstvom. Tento presun sa realizuje v prospech úradu, lebo SÚC
PSK nemôže realizovať združené investície. Ďalej je to dofinancovanie projektovej
dokumentácie v sume 3 600 € pre DSS Alia Bardejov. V oblasti financovania projekty je
evidovaná úprava v čiastke 192 000 € podľa jednotlivých subjektov. Ide o projektové
dokumentácie prípravnej fázy zníženia energetickej náročnosti v rámci činnosti a technickej
prípravy odboru ELENA patriaceho pod Úrad PSK. Za oblasť dopravy je to spomínaný presun
150 000 € na okružnú križovatku. Za oblasť kultúry je evidovaná požiadavka o presun
z bežných výdavkov do kapitálových v sume 1 625 € a 59 770 € na kamerový systém
a osvetlenie do Vihorlatského múzea Humenné. Za oblasť vzdelávania je to finančná čiastka
30 000 € pre Gymnázium Vranov nad Topľou na archeologický výskum národnej kultúrnej
pamiatky Vodný hrad. V sociálnom zabezpečení je to odizolovanie kanalizácie a stavebné
úpravy, rekonštrukcia vykurovania a vybavenie v čiastke 57 126 €. Materiál prerokovala
komisia finančná s prijatím uznesenia.
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Diskusia:
Poslanec Molčan dodal, že komisia finančná sa zaoberala úpravou rozpočtu č. 4 ešte bez
prerokovania požiadavky kapitálových výdavkov pre Vihorlatské múzeum Humenné na
vonkajšie osvetlenia a vonkajší kamerový systém takmer za 60 000 €. Nový materiál zahŕňa aj
toto navýšenie. Podstatným dôvodom tejto úpravy je navýšenie kapitálových výdavkov.
Komisia finančná odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť úpravu rozpočtu č. 4 v predloženom
znení. Poslanec Ragan poukázal na oblasť vzdelávania, kde je navrhnutých 30 000 € na
realizáciu archeologického výskumu národnej kultúrnej pamiatky Vodný hrad. Táto
požiadavka vzišla z pracovných rokovaní na úrovni predsedu PSK a vedenia mesta.
Vo Vranove nad Topľou sa zachovalo veľmi málo kultúrnych pamiatok a historických budov,
ale v podzemných priestoroch gymnázia pod školským dvorom sa nachádzajú rozsiahle
unikátne priestory bývalého Vodného hradu, ktoré by veľmi pomohli mestu a občanom
v danom regióne jednak z hľadiska expozícií a zachovania muzeálnych predmetov, ale aj
z hľadiska spoločenského a kultúrneho využitia. V prípade rozsiahlejšieho projektu by bolo
možné celý tento školský dvor zrekonštruovať tak, aby bol využiteľný pre potreby školy či už
vo forme ihriska alebo školských priestorov. Z tohto dôvodu požiadal o podporu tejto
požiadavky, pretože tento výskum je dôležitý a predpokladá sa, že pomôže mestu z hľadiska
budúceho využitia týchto priestorov spôsobom plánovaného získania prostriedkov zo
štrukturálnych fondov a bude sa rokovať a hľadať forma dlhodobého nájmu týchto priestorov
pre potreby mesta, alebo sa bude rokovať o prechode vlastníctva. Všetko záleží od výsledkov
výskumu, ďalších rokovaní a od podmienok získania týchto finančných prostriedkov.
Poďakoval predsedovi PSK, že sa stotožnil s touto myšlienkou a pokračuje sa v postupoch pre
jej realizáciu. Predseda PSK Chudík doplnil, že na spoločnom rokovaní s primátorom mesta
bolo dohodnuté, že pozemok dá PSK do dlhodobého nájmu mestu Vranov nad Topľou, aby sa
mohlo uchádzať o štrukturálne fondy, pretože kapacita PSK vo vzťahu ku kultúrnym
zariadeniam je momentálne dosť veľká pri prácach, ktoré prebiehajú v Prešove, Poprade,
Humennom. Začína sa Kežmarok a bude potrebné robiť ďalšie organizácie napr. vo Vranove
osvetové stredisko a knižnicu. K tomuto materiálu sa asi zastupiteľstvo vráti s tým, aby majetok
prešiel do vlastníctva mesta Vranov nad Topľou, ktoré by potom mohlo podať žiadosť
o štrukturálne fondy v rámci slovensko-poľskej spolupráce. Tieto peniaze sú určené na
pokračovanie prác, aby bol dobre pripravený projekt. Prieskum by malo prevádzať Krajské
múzeum v Prešove. Riaditeľka gymnázia sa vyjadrila, že tieto práce neohrozia vyučovací
proces školy.
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. 4/PSK/2016 nasledovne:
A.1 Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
+
13 278 €
na
170 004 210 €
Bežné výdavky
+
11 653 €
na
160 120 238 €
v tom:
Úrad PSK
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
+
5 278 €
Kultúrne služby
08
Rekreácia, kultúra a náboženstvo
1 625 €
v tom:
Ľubovnianske múzeum Hrad Stará Ľubovňa – presun do kapitálových výdavkov 1 625 €
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Sociálne zabezpečenie
10
Sociálne zabezpečenie

A.2

-

Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy pre Agentúru regionálneho rozvoja PSK na spolufinancovanie projektu
OSIRIS v rámci programu INTERREG EUROPE 2014 – 2020
5 278 €
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.
8 000 €

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

A.4

+
+

0€
344 121 €

na
na

1 632 978 €
41 550 063 €
+
+
+
+
+

153 600 €
192 000 €
150 000 €
61 395 €
30 000 €
57 126 €

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

A.5

8 000 €

Účelové určenie bežných výdavkov:
-

A.3

+

+
+

342 496 €
0€

na
na

31 753 307 €
1 720 194 €

Rozpis kapitálových výdavkov:
ÚRAD PSK
Presun kapitálových výdavky z oblasti Doprava zdroj 52 – úver EIB
z toho:
04.5.1 Cestná doprava
Združená investícia medzi PSK a Mestom Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica,
prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou
na okružnú križovatku (Mesto Vysoké Tatry minimálne 80 000 €)
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
z toho:
10
Sociálne zabezpečenie
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov - dopracovanie PD
PROJEKTY
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
z toho:
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Projektové dokumentácie v rámci iniciatívy ELENA
z toho:
Zníženie energetickej náročnosti objektu SPŠ strojnícka Prešov – PD
Zníženie energetickej náročnosti objektu Gymnázium A. Prídavku Sabinov – PD
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ elektrotechnická Poprad – PD
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická Svidník – PD
Zníženie energetickej náročnosti objektu SPŠ Snina – PD
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ drevárska Vranov n. T.– PD
Zníženie energetickej náročnosti objektu Hornozemplínske osvetové
stredisko Vranov n. T – PD
Zníženie energetickej náročnosti objektu SÚC PSK, stredisko Humenné – PD

150 000 €

150 000 €
3 600 €

3 600 €
192 000 €

192 000 €
24 000 €
24 000 €
24 000 €
24 000 €
24 000 €
24 000 €
24 000 €
24 000 €

8

DOPRAVA
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 52 – úver EIB
- 150 000 €
z toho:
04.5.1 Cestná doprava
Investičné akcie schválené uznesením ZPSK č. 173/2015 z 21.4.2015
z toho:
II/537 Tatranská Lomnica – okružná križovatka II/537
- 150 000 €
KULTÚRNE SLUŽBY
Kapitálové výdavky zo zdroja 41
1 625 €
z toho:
08.2 Kultúrne služby
Ľubovnianske múzeum hrad Stará Ľubovňa - Obnova Gotického paláca
na hrade Ľubovňa – spracovanie prípravnej PD
1 625 €
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
59 770 €
z toho:
Vihorlatské múzeum Humenné – Vonkajší kamerový systém kaštieľa v Humennom 23 700 €
Vihorlatské múzeum Humenné – Vonkajšie osvetlenie kaštieľa v Humennom
36 070 €
VZDELÁVANIE
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
30 000 €
z toho:
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Vzdelávanie
Gymnázium Vranov nad Topľou – 2. etapa archeologického
výskumu národnej kultúrnej pamiatky „Vodný hrad“
30 000 €
SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu
57 126 €
z toho:
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Sociálne zabezpečenie
CSS CLEMENTIA Ličartovce – odizolovanie budovy
19 300 €
CSS CLEMENTIA Ličartovce – kanalizácia s kanalizačnou prípojkou
7 820 €
CSS Dúhový sen Kalinov – Stavebné úpravy 1. nadzemného podlažia
6 027 €
CSS Dúhový sen Kalinov – Stavebné úpravy suterénu za účelom
zriadenia kuchyne s jedálenským kútom
14 714 €
CSS Dúhový sen Kalinov – Rekonštrukcia vykurovacieho systému
budovy a prípravy teplej vody
5 665 €
ZSS AKTIG Humenné – sprchovacia hygienická stolička
3 600 €

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 7 – Rozdelenie dotácií podľa VZN PSK č. 15/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení Výzva Zastupiteľstva PSK pre rok 2016: Ing. Holíková, PhD., vedúca
odboru financií Úradu PSK, pripomenula, že táto výzva bola schválená vo februári 2016. Na
základe tejto výzvy došlo na Úrad PSK 420 žiadostí v celkovom objeme 1 345 094 €. Z týchto
žiadostí poslanci pridelili finančné prostriedky formou dotácie pre 289 žiadateľov v celkovom
vyčlenenom objeme 434 000 € účelových prostriedkov, ktoré boli pre tento účel schválené
v rozpočte aj na zasadnutí zastupiteľstva dňa 7. 6. 2016, kedy bolo schválené dofinancovanie
na celkovú úroveň 434 000 €. V rámci výzvy boli podporované programy šport, kultúra,
sociálne služby. Najviac žiadostí prišlo pre program 2 kultúra v počte 223, z toho bolo
úspešných 172 žiadateľov. Pre program 1 šport to bolo 179 žiadostí, úspešných bolo 109
žiadateľov. V sociálnej oblasti bolo podaných 18 žiadostí, dotácia bola pridelená 8 žiadateľom
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v celkovom objeme 14 800 € v rámci dotácií. Materiál bol zaslaný podľa okresov každému
poslancovi a po vzájomnej dohode boli späť doručené podpísané a rozdelené materiály
o rozdelení dotácií, aby sa predišlo problémom, že niektorému poslancovi bolo upreté právo
o pridelení objemu finančných prostriedkov. Každý poslanec mal vyčlenenú čiastku 7 000 €.
Následne bolo rozdelenie spracované a prerokované v zmysle výzvy Zastupiteľstva PSK
v komisii školstva, mládeže, TV a športu, v komisii kultúry a národnostných menšín, v komisii
sociálnej a následne v komisii finančnej s prijatím uznesení.
Diskusia:
Predseda PSK Chudík upozornil na chybu v uznesení, kde má byť uvedená správna suma vo
výške 434 000 € v celkovom objeme pre prijímateľov, v dôvodovej správe je uvedená správna
čiastka. Finančné prostriedky určené na dotácie pre predsedu PSK vo výške 48 000 € zatiaľ
nerozdeľoval, lebo čakal na výsledok rozdelenia dotácií zastupiteľstvom. Aj pri navýšení sumy
na jedného poslanca, zostanú ešte niektoré žiadosti nevybavené. Poslanec Ceľuch ako starosta
malej obce poďakoval vedeniu PSK, že našlo ďalšie zdroje na zvýšenie sumy pre dotácie
v zmysle VZN PSK.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 6 ods. 4 Všeobecne
záväzného nariadenia PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
v platnom znení a zverejnene j Výzvy Zastupiteľstva PSK na rok 2016
schvaľuje
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2016 v rámci programu 1 „ŠPORT“, programu
2 „KULTÚRA“ a programu 3 „SOCIÁLNE SLUŽBY“ v celkovom objeme 434 000,00
eur pre prijímateľov v zmysle príloh č. 1 – 3 tohto uznesenia, z toho bežné výdavky 318 040
eur a kapitálové výdavky 115 960 eur.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – Návrh na zmenu právnej formy hospodárenia
Hvezdárne a planetária v Prešove:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, predkladá návrh zmeny právnej formy hospodárenia danej organizácie
z príspevkovej organizácie na rozpočtovú. Vychádzalo sa zo zmeny legislatívy, ktorá
neumožňuje príspevkovej organizácii nariadiť predpísaný odvod do rozpočtu zriaďovateľa.
Nakoľko Hvezdáreň a planetárium v Prešove je príspevkovou organizáciou a uchádza sa
o projekt cez výzvu ministerstva životného prostredia v rámci operačného programu kvalita
životného prostredia, bol podaný projektový zámer a súhlas na podanie žiadosti o NFP, kde
z rozpočtu PSK by mala byť predfinancovaná táto investičná akcia v rámci projektu v celkovom
objeme viac ako 790 000 €, pričom organizácia nedisponuje vlastnými zdrojmi v takomto
objeme. Je dôležitá podpora tohto projektu a predfinancovanie tejto organizácie. V prípade, ak
budú výdavky uhradené organizáciou a riadiaci orgán vráti a refunduje finančné prostriedky,
tie by ostali organizácii a to by spôsobilo problém. Preto PSK pristupuje k zmene právnej formy
s využitím § 21 ods. 11 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, kde sa môže zmeniť
rozhodnutím zastupiteľstva forma hospodárenia z príspevkovej organizácie na rozpočtovú. Je
to už asi štvrtý prípad takejto zmeny. Dôvodom je, aby sa refundované prostriedky vrátili
naspäť do rozpočtu PSK vzhľadom na dosť výraznú čiastku a to viac ako 790 000 €. Materiál
prerokovala komisia kultúry a národnostných menšín a komisia finančná.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov s c h v a ľ u j e zmenu právnej formy hospodárenia príspevkovej
organizácie Hvezdáreň a planetárium v Prešove, Dilongova 17, 080 01 Prešov, IČO: 37 78
13 24 na rozpočtovú organizáciu v termíne od 1. júla 2016.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9 – Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa ruší Školská
jedáleň, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej
školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov a zriaďuje
Výdajná školská jedáleň ako súčasť Strednej odbornej školy
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov: Ing. Lacko, PhD., vedúci
odboru školstva Úradu PSK, pripomenul, že dňa 16. 6. 2015 zastupiteľstvo schválilo návrh
na vyradenie Školskej jedálne ako súčasti Strednej odbornej školy elektrotechnickej
v Stropkove k 31. 8. 2015 a zároveň zaradenie Výdajnej školskej jedálne ako súčasti Strednej
odbornej školy elektrotechnickej v Stropkove od 1. 9. 2015. Následne odbor školstva požiadal
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR o vykonanie uvedených zmien v sieti škôl
a školských zariadení SR. Ministerstvo na základe potrebných dokladov svojím rozhodnutím
tieto zmeny vykonalo a odbor školstva spracoval predložený návrh VZN PSK. Materiál
prerokovala komisia školstva, mládeže, TV a športu na svojom zasadnutí v apríli 2016. Dňa 3.
5. 2016 bolo VZN PSK zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle PSK. V stanovenej lehote
neboli k návrhu vznesené žiadne pripomienky. Komisia školstva, mládeže, TV a športu
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť predmetné VZN PSK v predloženom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2)
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie
Prešovského samosprávneho kraja č. 53/2016, ktorým sa ruší Školská jedáleň,
Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej,
Hviezdoslavova 44, Stropkov k 31. 08. 2016 a zriaďuje Výdajná školská jedáleň ako
súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov od 01. 09.
2016.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 10 – Projektový zámer PSK v rámci programu Interreg
Europe s názvom „EU CYCLE“:

Ing. Barnáš, vedúci odboru regionálneho
rozvoja Úradu PSK, oboznámil prítomných s tým, že projekt EU CYCLE, ktorý je
predkladaný so žiadosťou o spolufinancovanie, bude v prípade jeho schválenia financovaný
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z programu Interreg Europe t. j. z programu medziregionálnej spolupráce, kde PSK bude
jedným zo siedmich projektových partnerov. Projekt by mal trvať 3 roky so začiatkom od marca
2017. Hlavnou aktivitou projektu bude vypracovanie regionálneho akčného plánu a zriadenie
koordinačného centra cyklistickej dopravy a cykloturistiky v regióne. Materiál prerokovala
komisia finančná a komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v projekte EU CYCLE - Cycling for
development, growth and quality of life in European regions (Cyklistická doprava pre
rozvoj, rast a kvalitu života v európskych regiónoch), predkladanom vedúcim partnerom
projektu West Pannon – agentúrou pre regionálny a ekonomický rozvoj (Maďarsko) v rámci
programu Interreg Europe s plánovaným rozpočtom pre Prešovský samosprávny kraj v
predpokladanej výške 199 550,00 eur
2. spolufinancovanie realizácie tohto projektu vo výške 15 % z celkového plánovaného
rozpočtu pre Prešovský samosprávny kraj, t. j. do predpokladanej výšky 29 932,00 eur
v prípade schválenia projektu
3. zabezpečenie realizácie tohto projektu a jeho predfinancovania z rozpočtu Prešovského
samosprávneho kraja v prípade schválenia projektu.
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 - Informatívna správa o činnosti Inovačného
partnerského centra za rok 2015:

Ing. Barnáš, vedúci odboru regionálneho
rozvoja Úradu PSK, uviedol, že všetky aktivity vykonávané Inovačným partnerským centrom
v roku 2015 sú podrobne popísané v predloženej správe. K 30. 10. 2015 sa Ing. Takáč vzdal
výkonu štatutárneho zástupcu združenia a od 1. 4. 2016 sa štatutárnym zástupcom združenia
stal doc. PhDr. Dorčák, PhD. Materiál prerokovala komisia regionálneho rozvoja a cestovného
ruchu.
Diskusia:
Poslanec Kahanec sa už v minulosti zaujímal o konkrétne prínosy IPC. Materiál obsahuje
výpočet mnohých spoluprác a nejakých mäkkých činností. Jediným projektovým zámerom sú
inovačné vouchery v PSK. Aj tento projekt je len na sprostredkovanie stretnutia nejakého
podnikateľa s výskumno-vývojovou základňou. Ide v podstate len o symbolickú sumu, lebo
piatim prihláseným bolo udelených 3 000 €. Chcel vedieť počet prihlásených žiadateľov
o inovačný voucher a keďže bol najdôležitejšou projektovou činnosťou v roku 2015, aké sa
očakávajú prínosy v budúcnosti. V závere sa totiž konštatuje zásadný problém, ktorý pretrváva
v SR všeobecne dlhodobo, že je nedostatočná podpora aplikovaného výskumu a chýbajú
inštitúcie transferu vedeckých poznatkov do praxe. V zastupiteľstve sa hovorí o mnohých
veciach, schvaľujú sa rôzne inštitúcie, klastre, len zásadný výstup by mal byť nejaký konkrétny
a hmatateľný projekt, ktorý by sa reálne zrealizoval. Všetko v materiáli je o spoluprácach,
prezentáciách, získavaní skúseností a pod. Zaujímal sa o ďalšie plány, lebo v roku 2016 sa IPC
chce uchádzať o edukačný projekt čiže vzdelávací projekt, bude robiť technologické
konferencie, startupy, east-room, inovačné fórum. Chcel by vidieť a pozrieť si nejaký konkrétny
prínos pre PSK. Poslankyňa Turčanová si v správe prečítala, že v minulom roku sa
organizovali pracovné stretnutia so zástupcami znalostnej ekonomiky o možnosti zriadenia
coworkingového centra a o príprave coworkingových dní v IPC. K tejto téme požadovala viac
informácií, pretože samotné mesto Prešov v minulom roku ponúkalo celú budovu
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v priemyselnom parku IPZ Záborské na zriadenie coworkingového centra, takže možno aj tam
je oblasť spolupráce s mestom Prešov. Poslanec Damankoš dal do pozornosti jednu z ďalších
aktivít na str. 6 a to spoluprácu so subjektmi na podporu realizácie iniciatív mladých ľudí
(TEDex, AISEC) za účelom presadiť sa na trhu práce. Požiadal predkladateľa o vysvetlenie,
ako konkrétne bude táto spolupráca vyzerať a celkom by sa aj ponúkol a rád zúčastnil takejto
akcie, možno cez komisiu školstva. Ing. Barnáš sa vyjadril k inovačným voucherom. Prihlásilo
sa 9 žiadateľov, schválených bolo 5. Konkrétne výstupy by bolo vhodné pripraviť a uviesť
v správe pre zastupiteľstvo o konkrétnych zrealizovaných projektoch, lebo rozoberať to teraz
na zasadnutí by nemalo celkom zmysel. V súvislosti s coworkingovým centrom bolo
zorganizovaných niekoľko stretnutí. Momentálne nemá konkrétne informácie, ale v budúcnosti
je pripravovaná spolupráca. Doc. PhDr. Dorčák, PhD., by vedel uviesť konkrétne formy
spolupráce a tiež konkrétne rozobrať aj spoluprácu so subjektmi na podporu realizácie iniciatív
mladých ľudí. Poslanec Damankoš teda požiada doc. PhDr. Dorčáka, PhD., o konkrétne
informácie pre poslancov Zastupiteľstva PSK na najbližšom zasadnutí. Ing. Barnáš bude doc.
PhDr. Dorčáka, PhD., informovať o prednesených požiadavkách, aby tieto aktivity konkrétne
rozobral v informatívnej správe zaslanej poslancom PSK. Poslanec Kahanec sa opýtal, či
pokračovanie činnosti IPC pod novým vedením sa týka iba doc. PhDr. Dorčáka, PhD., alebo
tam boli aj iné zmeny. Ing. Barnáš odpovedal, že zostalo pôvodné zloženie, zmenil sa iba
štatutárny zástupca. Predseda PSK Chudík vysvetlil, že namiesto Ing. Takáča prišiel doc.
PhDr. Dorčák, PhD. a oddelenie IPC má 3 pracovníkov. Osobne súhlasí s poslancom Kahancom
v tom, že IPC neprinášalo taký osoh, ako by si PSK predstavoval. Pri predkladaní správy Ing.
Takáčom za rok 2014 osobne v zastupiteľstve povedal, že nie je spokojný s činnosťou IPC.
Pripomenul projekt v hodnote viac ako 4 mil. €, len pre PSK je tam asi 1 350 000 €, v rámci
SR 2 500 000 € „Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) cez slovensko-poľskú spoluprácu
schválený zastupiteľstvom dňa 7. 6. 2016, ďalej projekt elektromobility, spoluprácu
s energetickým klastrom, prípravu energetického dňa, to všetko sa dialo pod vedením IPC.
Dúfa, že činnosť IPC sa teraz rozbehne a o rok pri predkladaní správy za rok 2016 bude vedenie
PSK aj Zastupiteľstvo PSK spokojnejšie s reálnymi výsledkami IPC.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a v e d o m i e
informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2015.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Informatívna správa o činnosti SO/RO pre ROP
v programovom období 2007 – 2014 a schválenie spolufinancovania
výdavkov spojených s činnosťou SO pre IROP na programové
obdobie 2014 – 2020: Mgr. Žiak, vedúci odboru SO pre IROP PSK, predkladá
materiál, ktorý pozostáva z dvoch častí. Je to stručná informatívna správa o činnosti SO/RO pre
ROP za obdobie 2007 – 2014. Dielčie materiály boli každý rok pravidelne predkladané
zastupiteľstvu. Dnes je to súhrn činností, pretože celé obdobie bolo finančne ukončené
začiatkom roka 2016. Zároveň predkladá informáciu o zriadení nového Sprostredkovateľského
orgánu pre Integrovaný regionálny operačný program. Na základe zmluvy s Ministerstvom
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sa zmenila štruktúra PSK, keďže vznikol tento nový
odbor s novými kompetenciami. Zároveň je potrebné schváliť zastupiteľstvom kofinancovanie
na činnosť tohto odboru na programové obdobie 2014 – 2020. Upozornil na to, že materiál bol
spracovaný pred dvoma týždňami, ale podľa informácií ministerstva z minulého týždňa boli
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uvádzané výzvy zrušené a prijímajú sa opatrenia na urýchlenie celého procesu. Predseda PSK
Chudík uviedol správnu sumu v uznesení 100 505,81 eur.
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 činnosti SO/RO pre ROP v programovom období 2007 – 2014
a vytvorenie Sprostredkovateľského orgánu pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020
B. s c h v a ľ u j e
B.1. spolufinancovanie výdavkov súvisiacich s činnosťou Sprostredkovateľského
orgánu pre IROP na programové obdobie 2014 – 2020 vo výške 5 % z celkových
oprávnených výdavkov 2 010 116,22 eur z Technickej pomoci Sprostredkovateľského
orgánu pre IROP v sume vo výške 100 505,81 eur
B.2. predfinancovanie výdavkov na činnosť Sprostredkovateľského orgánu pre IROP
z rozpočtu PSK do obdobia refundácie výdavkov Riadiacim orgánom pre IROP.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predkladá návrh prevodu nehnuteľného majetku PSK v katastrálnom území
Červenica pri Sabinove v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho J. Ižarika. Pozemok sa
nachádza medzi cestou a potokom. Na pozemku sa nachádza plot vybudovaný žiadateľom.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 840 €.
Materiál prerokovala komisia dopravy 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. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK,
zapísaného na LV č. 35, k. ú. Červenica pri Sabinove, a to:
novovytvorený pozemok registra parcelné číslo C KN 76/5, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 431 m2, odčlenený od pozemku registra parcelné číslo C KN 76/2 o výmere 1660
m2, zapísaným na LV č. 35, k. ú. Červenica, geometrickým plánom č. 62/2014 vyhotoveným
RKMZ, s.r.o., Vansovej 1, 080 01 Prešov, IČO: 46235558, úradne overeným Okresným
úradom Sabinov, katastrálnym odborom, pod číslom G1-329/2015 dňa 07.07.2015,
spoluvlastnícky podiel: 1/1,
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ťarchy: bez zápisu,
do vlastníctva kupujúceho – Jozefa Ižarika, Červenica pri Sabinove 238, za kúpnu cenu
840,00 € .
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 9/2015
zo dňa 11.11.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 840,00 € pri jednotkovej
cene pozemku 1,95 €/m2.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Jozef Ižarik je vlastníkom susediacej nehnuteľnosti a to rodinného domu, súp. číslo 238, na
parcele 75/2 a pozemkov C KN p. č. 75/1 a 75/2 zapísaných na LV č. 1246, k. ú. Červenica pri
Sabinove. Pozemok, ktorý je predmetom navrhovaného predaja, sa nachádza medzi cestou
III/3185 (III/543019), miestnym potokom a pozemkom. Kupujúci ho využije na rozšírenie
svojho pozemku. Na pozemku sa nachádza plot vybudovaný žiadateľom. Pozemok je
v súčasnosti nevyužívaný a z hľadiska účelu a efektívnosti ani v budúcnosti nebude využívaný
na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti SÚC PSK.

Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 13B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predstavil prevod nehnuteľného majetku PSK – pozemkov v katastrálnom území
Ľubovec v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho obce Ľubovec za kúpnu cenu 1 €. Obec
plánuje výstavbu chodníka pre zlepšenie bezpečnosti chodcov. Komisia dopravy a komisia
správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
A.
k o n š t a t u j e,
B.

že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný
s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov, prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na
LV č. 602, k. ú. Ľubovec, a to:
novovytvorené pozemky registra CKN:
parcelné číslo 270/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1987 m2,
parcelné číslo 270/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 28 m2,
odčlenené od pozemku registra EKN, parcelné číslo 520, ostatné plochy o výmere 18019 m2,
zapísaného na LV č. 602, geometrickým plánom č. 14316463-8/2016 vyhotoveným Stanislav
Sabol – GEOMAP, Osloboditeľov 36, 082 04 Drienov, IČO: 14316463, úradne overeným
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom, pod číslom G1-488/2016 dňa 30. 03. 2016,

15

spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu,
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2015 m2.)
do vlastníctva kupujúceho – Obec Ľubovec, Ľubovec č. 103, 082 42 Brezov, IČO: 00 327 395,
za kúpnu cenu 1,00 € .
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Vybudovanie chodníka v rámci stavby „Chodníky pre peších v obci Ľubovec“. Výstavbou
chodníka sa zlepší bezpečnosť chodcov, nakoľko sa v tejto časti nenachádza. Plánovaný
chodník bude plniť verejnoprospešný účel a bude slúžiť obyvateľom obce a verejnosti.

Hlasovanie:
za: 42
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

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

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK,
uviedol návrh nájmu časti pozemku v správe Školy v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej do
nájmu nájomcu mesta Vysoké Tatry o výmere 10 m2. Mesto Vysoké Tatry žiada o dotáciu na
realizáciu projektu „Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred medveďom hnedým“. Nájom je
počas doby realizácie projektu a 5 rokov po jeho ukončení za cenu nájmu 1 € ročne. Komisia
školstva, TV a športu a komisia správy majetku prerokovali materiál 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 – Škola
v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 8, 059 60 Vysoké Tatry, IČO: 00186759, rozpočtová
organizácia, a to:
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 430, k. ú. Tatranská Lomnica, a to:
- časť pozemku o výmere 10 m2 – časť parcely KN C č. 101/2, druh pozemku: ostatné plochy
o celkovej výmere 10 735 m2
do nájmu nájomcu – Mesto Vysoké Tatry, IČO: 00326585, za nižšie uvedených podmienok:
- výška nájomného: 1 €/rok,
- účel nájmu: umiestnenie staničky komunálneho odpadu zabezpečenej proti prístupu
medveďa hnedého k odpadu
- doba nájmu: počas doby realizácie projektu „Zabezpečenie kontajnerových stojísk pred
medveďom hnedým“ a 5 rokov po jeho ukončení
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Predmet nájmu bude využitý na verejnoprospešný účel – ochrana občanov a návštevníkov
oblasti pred medveďom hnedým.
Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15A - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
196/2015 zo dňa 16. 6. 2015: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu
PSK, predkladá zmenu daného uznesenia existujúcej komunikácie III/557007 v celkovej dĺžke
0,179 km. Predmetným uznesením bol schválený prevod do vlastníctva SR – Slovenskej správe
ciest. Pod dotknutým úsekom komunikácie sa nachádza pozemok o výmere 89 m2, ktorý
pribudol do vlastníctva PSK a nebol predmetom schválenia prevodu. Komisia dopravy
a komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený materiál.
Diskusia:
Poslanec Damankoš upozornil na chybu v texte uznesenia, kde má byť správne uvedený okres
Stropkov.
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 čl. VII.
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
mení
uznesenie č. 196/2015 zo dňa 16.06.2015 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK k majetkovým
prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:
vypúšťa sa text v bode A, B a nahrádza sa textom:
A.
k o n š t a t u j e,
že majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný
B.
s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z .z. o majetku vyšších územných celkov
v znení neskorších predpisov,
spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s §
9a odsek 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov,
prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, a to:
- existujúcej pozemnej komunikácie III/557007 v dĺžke 0,179 km na I/15 s posunutím pôvodného
uzlového bodu A2833A03500 o 0,179 km do novovytvoreného dopravného napojenia
(križovatky) vrátane súčastí pozemnej komunikácie v zmysle zákona o pozemných
komunikáciách č. 135/1961 Zb. (cestný zákon)
- pozemku registra C KN, parcelné číslo 1348, ostatné plochy, o výmere 89 m2, zapísaný na
LV č. 699, k. ú. Miňovce, okres Stropkov, spoluvlastnícky podiel 1/1, ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva Slovenskej republiky – Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
IČO: 00003328, za celkovú hodnotu 1,00 €.
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Zosunutím s devastačným poškodením cesty I/15 v k. ú. Nižná Olšava a k. ú. Miňovce vznikla potreba
vybudovania novej preložky cesty v danom úseku. Vyvolaná potreba pretriedenia do vyššej kategórie
a prevodu časti úseku cesty III/557007 v dĺžke 0,179 km, ktorý slúži k prepojeniu novovybudovanej
preložky I/15 a existujúcej cesty I/15, plní verejnoprospešný záujem, lebo cestná komunikácia slúži
širokej verejnosti. Majetkový prevod vo väzbe na pretriedenie úseku cesty III/557007 optimalizuje
usporiadanie cestnej siete. Súčasťou tohto prevodu je aj odovzdanie pozemku k dotknutému úseku
pozemnej komunikácie, ktorý má Prešovský samosprávny kraj vo svojom vlastníctve.
Pozemok registra C KN, parcelné číslo 1348, ostatné plochy, o výmere 89 m2, zapísaný na LV
č. 699, k. ú. Miňovce, okres Stropkov, nebol predmetom schválenia prevodu vyššie uvedenej pozemnej
komunikácie na 11. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 16.06.2015, nakoľko v čase prípravy
a schvaľovania materiálu súbežne prebiehal proces zapisovania vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti
formou záznamu do príslušného katastra nehnuteľností.
Pozemok prešiel do vlastníctva PSK účinnosťou zákona č. 258/2009 Z. z., ale PSK ho
nadobudol od Slovenského pozemkového fondu až protokolom č. 03883/2014-UVOP-U00076/14.00 zo
dňa 23.02.2015. Následne bola uzatvorená medzi PSK a SÚC PSK zmluva o zverení ďalšieho majetku
PSK do správy, ktorá nadobudla účinnosť 15.05.2015. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetnej
nehnuteľnosti deklaroval Okresný úrad Stropkov, katastrálny odbor, záznamom až následne.
Zmenou uznesenia sa dopĺňa pôvodné uznesenie o tento pozemok.

Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 15B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
275/2015 zo dňa 15. 12. 2015:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predstavil zmenu daného uznesenia z dôvodu dvoch neúspešne zrealizovaných
vyhlásených obchodných verejných súťaží dňa 8. 2. 2016 a 9. 3. 2016. Podmienky súťaže sa
menia tak, že bude vyhlásená za ponúknutú kúpnu cenu za prevádzaný majetok. Ide o majetok
Vihorlatského múzea v Humennom.
Diskusia:
Poslanec Hopta chcel vedieť, či za ponúknutú cenu teda znamená, že nie je určená žiadna
minimálna cena, teda za akúkoľvek ponúknutú cenu. Predseda PSK Chudík odpovedal, že za
najvyššiu ponúknutú cenu v zmysle zákona. Pripomenul prevod kaštieľa v katastrálnom území
Svinia, kde znalecký posudok bol asi 130 000 € a ponúknutá cena v obchodnej verejnej súťaži
predstavovala 40 000 €, ktorá bola ešte schvaľovaná zastupiteľstvom. Ak aj v tomto prípade
bude veľmi nízka cena, materiál bude predložený zastupiteľstvu.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII.
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
__________________________________________________________________________________
mení a dopĺňa
uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 275/2015 zo dňa 15.12.2015 k schváleniu prevodu
majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže
v časti B schvaľuje, v bode B.2, nasledovne:
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v ods. 2 písm. a)
sa vypúšťa text:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,
a nahrádza sa textom:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny.

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 1

zdržalo sa: 0

K bodu 15C – Návrh na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK
č. 140/2014 zo dňa 9. 12. 2014:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, uviedol návrh na zrušenie predmetného uznesenia, ktorého predmetom bol
odpredaj rodinného domu, kde nájomca požiadal o odkúpenie. Nájomca nereaguje na doručené
veci, a právoplatne už mal doručené aj písomné odstúpenie od zmluvy. K prevodu vlastníctva
nehnuteľného majetku špecifikovaného v tomto uznesení nedošlo z dôvodov na strane
kupujúceho. Komisia správy majetku odporúča zastupiteľstvu navrhované zrušenie uznesenia
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 § 9a) ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) a § 16 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
ruší
uznesenie z 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 140/2014 zo dňa 09.12.2014 k schváleniu
prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa v celom
rozsahu.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 15D – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
255/2015 zo dňa 27. 10. 2015:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predkladá zmenu daného uznesenia, ktorým bol schválený prevod nehnuteľného
majetku – nebytových priestorov v dvoch bytových domoch na ulici Ovocinárskej v Sabinove.
Jeden z kupujúcich – P. Dujava odmietol podpísať kúpnu zmluvu a odstúpil od žiadosti
o odkúpenie. O odkúpenie týchto nebytových priestorov požiadali ďalší vlastníci bytu v tomto
dome M. Gargalík s manželkou. Z tohto dôvodu je potrebné uznesenie v príslušnom bode
zmeniť. Komisia správy majetku odporúča schváliť predložený materiál.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII.
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
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mení
uznesenie č. 255/2015 zo dňa 27.10. 2015 zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK k majetkovým
prevodom nehnuteľného majetku PSK v bode B.2 nasledovne:
vypúšťa sa text v bode B.2 a nahrádza sa textom v tomto znení:
B.2 a) nebytový priestor č. 2 – G 2 nachádzajúci sa v bytovom dome, súpisné číslo 326, na parcele
2308/6, zapísanom na LV č. 4121, k. ú. Sabinov, spoluvlastnícky podiel priestoru na
spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 15/363
b) spoluvlastnícky podiel na zastavanom pozemku registra C KN parcelné číslo 2308/6,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2 zapísanom na LV č. 4143, k. ú. Sabinov
vo veľkosti 15/363
ťarchy: bez zápisu
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich – Miroslav Gargalík a manželka Magda
Gargalíková, Ovocinárska 28, 083 01 Sabinov, za kúpnu cenu 1.917,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 41/2015
zo dňa 19.05.2015, vyhotoveného znalcom Ing. Vladimírom Vaľom v zmysle vyhlášky MS SR
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 1.917,00 €.
Kupujúci sú vlastníkom bytu číslo 1, vchod číslo 28, na 1. p. bytového domu, súpisné číslo
326, na parcele číslo 2308/6, zapísanom na LV č. 4121, k. ú. Sabinov, v podiele 1/1,
spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 77/363 na spoločných častiach a spoločných
zaradeniach domu a spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 77/363 na pozemku C KN parc. č
2308/6 zapísaného na LV č. 4143, k. ú. Sabinov.

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 16 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta
v Šarišskej galérii“ – stavebný dozor a stavebné práce: Predseda PSK
Chudík upozornil na to, že v názve tohto bodu aj v navrhovanom uznesení sa škrtne časť
stavebné práce. Členovia Rady PSK sa zhodli na stiahnutí tohto materiálu z programu
rokovania, avšak je potrebné schváliť aspoň dofinancovanie stavebného dozoru, lebo
momentálne dochádza k jeho zmene z dôvodu trvalej práceneschopnosti. V podstate dochádza
aj k predlženiu stavebných prác do 15. 10. 2016. Takže zastupiteľstvo bude rokovať len
o dofinancovaní výkonu stavebného dozoru v rámci daného projektu v cene 2 400 € s DPH.
Diskusia:
Poslanec Kahanec víta tento krok predsedu PSK. V prípade nadlimitných prác sa prevádzajú
poslanecké prieskumy na konkrétnych stavbách. Dňa 17. 6. 2016 sa v Šarišskej galérii
v Prešove uskutočnilo stretnutie za účasti riaditeľa, zhotoviteľa, stavebného dozoru,
generálneho projektanta, implementačnej zložky, ARR PSK, zástupcu Úradu PSK. Dôležité je,
čo bolo uvedené v pozvánke, že účelom kontrolného dňa je predloženie a prerokovanie
nadlimitných výdavkov, ktoré vznikli v súvislosti s realizáciou diela, posunutia prác, ukončenia
termínov a pod. Keď sa robí takýto poslanecký prieskum a zídu sa na ňom poslanci, osobne
očakáva, že sa z neho vyhotoví zápis, niečo sa dohodne a príslušná väčšina to môže schváliť.
Ak existuje nejaký zápis, určite ide mimo poslancov. Teraz sa poslaneckého prieskumu
zúčastnili asi 5 – 6 poslanci. Nadlimitné výdavky sú práce, ktoré v tomto konkrétnom materiáli
nemá ani kto poriadne odkontrolovať. Opýtal sa, ako bude ďalej bežať a pokračovať tento
poslanecký prieskum nielen v Šarišskej galérii ale aj pri iných objektoch, či sa budú robiť
záznamy z poslaneckých prieskumov, či sa dohodnú a odsúhlasia potrebné veci, alebo sa tam
poslanci iba ukážu, prejdú po stavbe a závery sa spravia niekde inde. Zaujíma sa o to hlavne
preto, lebo sa to nestalo prvýkrát a na problém nadlimitných výdavkov poukazoval už dávno.
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Nikto nespochybňuje, že môžu vzniknúť práce navyše, aj práce, ktoré sa dohodnú naviac, čiže
nie sú to nepredvídané výdavky, ale samozrejme môžu vzniknúť. Pri prvých nadlimitných
výdavkoch sa konštatovali nepredvídané práce, ktoré boli úplne jasné, zrejmé a viditeľné. Teraz
je tam množstvo prác a pri otázke poslancov, ktoré práce boli nadlimitné, bola rýchlou
odpoveďou najväčšia položka vypratanie v cene 30 000 €. Na sumu 176 000 € by čakal väčšie
položky, ktoré by boli jasné a tieto práce dokumentovali. Nespochybňuje práce, ktoré bolo
nevyhnutné urobiť, ale takýmto spôsobom nemôže mať dôveru k takto predkladaným
materiálom. Na tomto poslaneckom prieskume sa diskutovalo s viacerými zúčastnenými a na
základe informácií niektoré práce naviac nevyplývali z projektu. Preto chcel vedieť, z čoho
vyplývali tieto práce naviac. Predseda PSK Chudík uviedol, že Rada PSK sa rozhodla, že
neboli splnené podmienky na predloženie tohto materiálu, tento bod programu bude stiahnutý
z rokovania a nebude sa o ňom vôbec rokovať. To by bol spravil hneď v úvode rokovania. Teraz
sa bude rokovať len o časti stavebného dozoru. Veci musia byť urobené v súlade s určitými
pravidlami. Dodal, že je maximálne nespokojný s prácou p. Dupkalu, riaditeľa Šarišskej galérie
v Prešove. Kontrolného dňa sa nezúčastnil, lebo mal pol dňa dovolenku. Stále keď má nejaký
problém, čerpá záhadným spôsobom dovolenku, to bude musieť riešiť. Súhlasí s tým, že veci
majú byť jasne dané v prípade navýšenia, čo sa pri takýchto stavbách stáva. Na predošlom
kontrolnom dni, ktorého sa zúčastnil poslanec Kahanec aj on, bolo vlastne vidieť, čo sa tam
deje. Je tam v podstate veľká nezhoda medzi projektantom a pamiatkármi. Z tohto dôvodu je
táto stavba v takom stave a s takýmito problémami. Ťažko sa k tomu vyjadriť. Keď sa takáto
budova opravuje, možno by aj pamiatkári mohli od niektorých vecí ustúpiť, lebo predsa nemusí
byť zachované niečo, čo nikto ani nevidí. Poslanec Kahanec poďakoval predsedovi PSK za
priamu a vecnú reč. Spýtal sa ešte, ako to bude s poslaneckými prieskumami v budúcnosti, či
sa bude robiť nejaké stanovisko z tohto stretnutia po dohode a či ho dostanú poslanci. Predseda
PSK Chudík odpovedal, že účastníci stretnutia musia byť pozvaní aspoň týždeň dopredu, musí
sa urobiť zápis, ktorý sa podpíše a potom nasleduje ďalší postup. Nemôže to byť ináč. Keďže
tento materiál nebol takýmto spôsobom pripravený, bol stiahnutý z rokovania. Vôbec by sa
o ňom nedebatovalo, keby v ňom nebom stavebný dozor, ktorý musí fungovať nový. Je mu
ľúto, že projektanti sa hádajú s pamiatkármi a preto táto stavba trpí. Osobne ich vyzval
k spolupráci, lebo ide o unikátne dielo v centre mesta Prešov, ale zatiaľ to nefunguje. Ak by
bola možnosť zo zákona, že predseda PSK menuje a odvoláva riaditeľov, tak riaditeľ p. Dupkala
je už odvolaný. Nie je policajt ani prokurátor, aby ho naháňal, šetril a zisťoval, v akom je stave.
Jeho správanie mimo pracovnej doby ho ako poslanca MsZ v Prešove a riaditeľa kultúrnej
inštitúcie vôbec nectia v rámci mesta Prešov, čo vidno na sociálnych sieťach. Ako predseda
PSK nemá dôvod na odvolanie, iba to, čo teraz povedal. Požiadal pracovníkov odboru kultúry,
aby mu nepodpisovali dovolenky. Možno to na tomto zasadnutí vôbec nemal povedať, ale
osobne je maximálne nespokojný s jeho prácou. Možno dôjde k návrhu na jeho odvolanie aj
bez alkohol testera.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
výkonu stavebného dozoru v rámci projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného
sveta v Šarišskej galérii“ v cene 2 400,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 17 – Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN
ARÉNA, s. r. o., v zmysle uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 332/2016
zo dňa 25. 4. 2016: Predseda PSK Chudík navrhol upraviť názov materiálu
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nasledovne: Návrh na založenie spoločnosti FUTBAL TATRAN ARENA, s. r. o. Ing. Benes,
generálny riaditeľ ARR PSK, uviedol, že tento materiál je predložený v zmysle uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 332/2016 zo dňa 25. 4. 2016. Zakladateľmi spoločnosti je PSK a mesto
Prešov. Minulý týždeň bola podpísaná zmluva o budúcej zmluve medzi Slovenským
futbalovým zväzom na jednej strane a mestom Prešov a PSK na strane druhej. Z tejto zmluvy
vyplývajú dve povinnosti. Jedna je spoločná pre mesto Prešov a PSK, že v termíne do 31. 7.
2016 dôjde k určeniu partnera zmluvy o spolupráci na základe dohody mesta Prešov a PSK.
Tým partnerom by mala byť táto novovzniknutá spoločnosť s ručením obmedzeným. Druhá
podmienka sa týka mesta Prešov, že v termíne do 31. 7. 2016 dôjde k prevodu vlastníctva
pozemku parcely KNC 2856/13 o výmere 9 499 m2 nachádzajúcej sa v katastrálnom území
Prešov. Dnešným aktom schválenia spoločenskej zmluvy o založení spoločnosti a všetkých
ďalších náležitostí bude mať vlastne PSK uznesenie, ktorým schvaľuje vznik takejto
spoločnosti. Podobný proces musí prebehnúť na úrovni Mestského zastupiteľstva v Prešove,
ktoré tak isto musí schváliť všetky tieto dokumenty a v podstate musí mať identické uznesenie
ako PSK. Spoločenská zmluva o založení spoločnosti je najjednoduchšou verziou, kde je
uvedené základné kmeňové imanie v minimálnej výške v zmysle Obchodného zákonníka,
nakoľko PSK aj mesto Prešov bude musieť čakať na splnenie druhej podmienky a tou je
odkúpenie pozemkov. V prípade ich odkúpenia sa táto spoločenská zmluva môže následne
dopĺňať o ďalšie ustanovenia a hlavne o formu financovania výstavby FUTBAL TATRAN
ARÉNY.
Diskusia:
Poslanec Kahanec uviedol, že aj keď priame ovplyvnenie nie je v možnostiach PSK,
podstatnou záležitosťou pri podmienke je, že v termíne do 31. 7. 2016 dôjde k prevodu
vlastníctva pozemku s uvedenou výmerou 9 499 m2 od vlastníka pozemkov. Na odkúpení
pozemku sa bude podieľať aj PSK, čiže vlastne príde o peniaze, ktoré zaplatí za tento pozemok.
Na zasadnutí MsZ v Prešove malo prvé predloženie tohto materiálu problémy v situácii, aká
tam bola. Druhýkrát sa zastupiteľstvo ani neudialo. Dúfa, že sa to podarí tretíkrát. Chce
upozorniť na jeden zásadný problém. Výmera pozemkov 9 499 m2 je dohodnutá
v predchádzajúcich materiáloch za sumu 60 € za m2. Na rozdiel od toho, čo komentoval p.
Benko, poslanec MsZ v Prešove, pri druhom prevode mestských pozemkov pre mestský park
Sekčov, že mesto kupuje za 60 €. Mesto malo prijaté uznesenie, ktorým schvaľuje odkúpenie
za cenu v zmysle znaleckého posudku. Teda nie za 60 € za m2. Chce na to upozorniť a bol by
nerád, keby sa tento prevod udial za cenu 60 € za m2, lebo by vlastne došlo k obohateniu toho
vlastníka, ktorý tento pozemok predtým kúpil približne prepočítané na súčasné euro asi za 8,30
a za ďalších platných podmienok. Keď kupoval zhruba za 8,30, nemôžu sa teraz od neho kúpiť
tieto pozemky v značnom rozsahu za 60 € za m2. Predseda PSK Chudík vie o tejto situácii,
ale to je už problém mesta Prešov, ktoré musí túto vec vysporiadať. Nevie, či bude majiteľ
ochotný znížiť cenu. Pokiaľ vie, cena by mala byť až 90 € za m2. Je to vec dohody a ochoty
majiteľa. Poslanec Kahanec má pravdu, ale treba si položiť otázku, či sa chce stavať futbalový
štadión aj za pomoci SFZ vo výške 2 400 000 €, alebo jednoducho nie. Ak tento proces
neprebehne, jednoducho sa stavať nebude. Podľa jeho slov je potrebná zhoda drvivej väčšiny,
že áno. Súhlasí s tým, že niekto pred 11 rokmi kúpil tieto pozemky za cenu spomínanú
poslancom Kahancom, ale teraz je to takto, potom nie je kde postaviť štadión a príde sa o ďalšie
peniaze. Rozhodnutie zostáva na MsZ v Prešove. PSK plní kroky, ktoré v podstate má, aby
všetky veci mohol splniť. Poslankyňa Turčanová potvrdila slová predsedu PSK, že je to
záležitosť mesta Prešov, ktoré má pripravené kúpnu zmluvu aj návrh na uznesenie. Ďalšie
zasadnutie MsZ v Prešove sa uskutoční 30. 6. 2016. Mesto o cene pozemkov stále rokuje.
Pôvodný návrh na kúpu pozemkov zo strany majiteľa bol 90 €, ale vzhľadom na to, že trhová
cena pozemkov športového charakteru v Prešove je maximálne 60 €, došlo k zníženiu. O cene
bude s majiteľom rokovať aj dnes popoludní. Poslanec Kahanec poďakoval predsedovi PSK
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za priamu reč. Podotkol, že to nie je len o podpore športu, ale či to nebude aj krok, ktorý potom
vytkne Najvyšší kontrolný úrad SR ako neoprávnený prospech pre niekoho. Poslanec Hopta
si uvedomuje, že Prešov je krajské mesto a teraz postúpilo do I. futbalovej ligy. Nepáči sa mu
však jedna vec. Futbalové štadióny sa stavajú vo viacerých mestách PSK a ani jedno mesto
takou finančnou čiastkou PSK nepodporil, teda pri výstavbe v spolupráci so SFZ. Nevie, či PSK
robí dobre, že zakladá nejakú spoločnosť, ktorá bude robiť výstavbu tohto futbalového štadióna
a tým pádom tam bude vyčleňovať aj veľké finančné prostriedky. Osobne by čakal bližšie
vysvetlenie celého procesu. Či obchodná spoločnosť FUTBAL TATRAN ARÉNA bude stavať
sama, bude sa podieľať na výstavbe, alebo bude stavať niekto iný, či ide o konečnú finančnú
čiastku, na ktorú PSK vyčlení finančné prostriedky, či sa nemôže stať, že bude ešte dopĺňať
finančné prostriedky, komu sa futbalový štadión prevedie, kto bude jeho majiteľom alebo
správcom. Je tu viacero otázok, ktoré by bolo dobré zodpovedať. Podľa slov predsedu PSK
Chudíka je teraz ťažko priamo odpovedať na tieto otázky, ale o niektorých veciach sa už
hovorilo v zastupiteľstve. Momentálne ide v podstate len o schválenie a v prípade splnenia
ďalších krokov sa táto vec bude realizovať. Keď sa nesplnia, jednoducho sa do výstavby
nepôjde. Štadión bude zrejme spravovať futbalový klub v Prešove po dohode s mestom Prešov
a s PSK cez obchodnú spoločnosť, ktorá sa nachádza v predloženom materiáli. Otázka znie, za
akú cenu atď. Počul aj taký návrh, že štadión chce spravovať súčasný majiteľ klubu ešte 20
rokov. Ak by dal cenu pozemku za 1 €, potom by mohol spravovať aj tento majetok, situácia
by bola iná a možno by sa predišlo takým veciam, ktoré spomínal poslanec Kahanec. Niektoré
veci Zastupiteľstvo PSK nevie rozhodnúť, musí ich vyriešiť mesto Prešov. Uvidí sa, čo bude
31. 7. 2016.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, § 9 ods. 3 písm. f) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z.
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade so Zásadami
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
a) založenie obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o, so sídlom Hlavná 73,
080 01 Prešov, ktorej zakladateľmi sú Prešovský samosprávny kraj a Mesto Prešov
b) majetkovú účasť Prešovského samosprávneho kraja v obchodnej spoločnosti FUTBAL
TATRAN ARÉNA, s. r. o., vo výške 49 % vo forme peňažného vkladu vo výške 3 234 eur
spolu s Mestom Prešov, ktorého majetková účasť v obchodnej spoločnosti bude 51 %
vo forme peňažného vkladu vo výške 3 366 eur
c) do funkcie prvého konateľa FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o., Ing. Artúra Benesa
d) predmet činnosti: organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí,
prevádzka športového zariadenia, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu
a rekondíciu, reklamná a propagačná činnosť, prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania
základných služieb a doplnkových činností
e) spoločenskú zmluvu, ktorá tvorí prílohu tohto uznesenia
a vykonanie úkonov smerujúcich k založeniu a vzniku obchodnej spoločnosti FUTBAL
TATRAN ARÉNA, s. r. o., len za splnenia podmienky:
nadobudnutia vlastníckeho práva v prospech Mesta Prešov k pozemku parc. č. KNC 2856/13
o výmere 9. 499 m2, k. ú. Prešov, zapísaného na LV č. 13939, od vlastníka 1. FC TATRAN, a.
s., IČO: 36503975.
Hlasovanie:
za: 51
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 18 – Rôzne:
Schválenie združenia prostriedkov samosprávneho kraja (výstavba
tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou) – zmena uznesenia:
Predseda PSK Chudík uviedol, že Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 169/2015 schválilo
poskytnutie pozemkov o výmere 7 634 m2 s tým, že to bol jeden pozemok pre výstavbu, ale na
časti pozemku sa nachádzali nelegálne parkovacie priestory pre obyvateľov blízkych obytných
domov. Na základe dohody s primátorkou mesta Prešov PSK previedol týchto 503 m2 na mesto
Prešov, aby to bolo zlegalizované a stalo sa z týchto priestorov oficiálne parkovisko.
V predloženom materiáli ide vlastne o to, aby sa 7 634 m2 ponížilo o 503 m2 na 7 131 m2. Malo
sa tak urobiť už pri schvaľovaní predaja 503 m2 za 1 €. Vzhľadom na zmenu výmery pozemkov
je potrebné zmeniť predmetné uznesenie.
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 a v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom PSK v platnom znení s prihliadnutím na článok VII. bod 8. Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja m e n í
uznesenie č. 169/2015 z 10. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 21. apríla 2015 k schváleniu
združenia prostriedkov samosprávneho kraja (výstavba tréningovej haly s umelou ľadovou
plochou) nasledovne:
Text uznesenia pod písmenom A/ znie takto:
A/ schvaľuje poskytnutie pozemkov: parcely C KN č. 14795/3 o výmere 7131 m2, druh
pozemku: ostatná plocha, parcely C KN č. 14805 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavaná
plocha a parcely C KN č. 14806 o výmere 363 m2, druh pozemku: zastavaná plocha za účelom
ich združenia pre realizáciu výstavby a prevádzkovania zimnej športovej haly združením
prostriedkov a činností Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti KEN-EX, spol. s r. o.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 19 – Interpelácie poslancov:
Poslanec Vook sa na prechádzajúcom zasadnutí pýtal na IC vlaky na trase Bratislava – Kysak
a späť. Chcel vedieť, kedy približne budú tieto vlaky medzi západom a východom SR opäť
uvedené do prevádzky. Z vlastnej skúsenosti vie, že doterajší jediný rýchlik je Šarišan a to je
priamy spoj Bratislava – Prešov. Občania z okresov Svidník a Stropkov tam musia čakať na
autobusový prípoj 2 hodiny. Podotkol, že ide o smer na Svidník, konkrétne Stropkov. Vtedy
žiadal o úpravu času odchodov a príchodov autobusov do týchto okresov. V záujme občanov
sa chce opýtať a poprosiť alebo vyvolať rokovanie s vládou SR alebo ministerstvom dopravy o
kompenzáciu nákladov za cestujúcich osobnej dopravy tak, ako sú kompenzované náklady na
úseku železničnej dopravy. Ide o okresy Svidník a Stropkov, kde študenti a dôchodcovia majú
mať cestovné zdarma tak, ako to bolo sľubované predsedom vlády SR v sociálnom balíčku č.
3 bod 9 – autobusy ako prípoje k vlakom zadarmo. Predseda PSK Chudík nevie, čo sa vlastne
poslanec Vook pýtal. Poslanec Vook zopakoval, že sa v prvom rade pýtal na zrušené IC vlaky,
či budú alebo nebudú uvedené znovu do prevádzky, lebo nie sú zaradené v novom grafikone
Železníc SR zverejnenom dňa 12. 6. 2016. V druhej otázke sa pýtal, či občania okresov Svidník
a Stropkov budú mať zdarma dopravu k vlakom do Kysaku alebo do Prešova. Predseda PSK
Chudík povedal, že to je vec ministerstva dopravy, ale môže sa informovať. Na druhej strane
musí PSK v rámci cestovného poriadku presne určiť, o ktoré spoje ide, lebo to musí byť
24

skutočne len prívoz k vlaku. Myslí si, že nie je problém túto vec aj takto urobiť, ale nevie teraz
presne odpovedať. PSK môže požiadať ministerstvo dopravy o prefinancovanie niektorých
spojov zdarma, keď splní podmienku tretieho sociálneho balíčka, že musí ísť o presný prívoz
k vlakom.
Poslanec Kahanec požiadal predsedu PSK, aby využil všetky svoje možnosti pri riešení
bezpečnosti účastníkov cestnej premávky na súčasnej trasovanej ceste cez ulicu Rusínsku a časť
sídliska Sekčov. Keď ulicu Rusínsku prebral štát, mal by spraviť maximum opatrení pre
bezpečnosť, lebo súčasný stav je neúnosný (priechody pre chodcov, nedoriešené svetelné
križovatky, zápchy atď.). Vopred poďakoval za ochotu a podporu občanov tejto časti Prešova.
Poslankyňa Turčanová tlmočila predsedovi PSK pozvanie na prvé historické stretnutie
všetkých zvolených starostov a primátorov okresu Prešov od roku 1990, ktoré sa uskutoční vo
štvrtok. Pokiaľ vie, pozvánka regionálneho ZMOS bola zaslaná aj predsedovi PSK, ale nemá
spätnú väzbu, či sa zúčastní. Predseda PSK Chudík ešte túto pozvánku nečítal z dôvodu
pracovných povinností v Bratislave. Keď vo štvrtok nebude v Bratislave, tak sa tejto akcie
zúčastní.

K bodu 20 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 19. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK, poďakoval prítomným poslancom PSK za aktívnu účasť a pozval ich na 20. zasadnutie
so schváleným termínom dňa 23. 8. 2016.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová
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Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK
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MUDr. Peter Chudík
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