Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 21 / 2016

z 22. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 12. decembra 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 I. polrok 2017.
4. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
5. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK
jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných umeleckých
škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, 26/2011,
29/2012, 36/2013 a č. 52/2015.
6. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016.
7. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
8. Návrh na zriadenie výboru pre audit.
9. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019.
10. Zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a zmena formy hospodárenia
Krajského múzea v Prešove.
11. Návrh na predloženie projektovej žiadosti o NFP na vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy „Plán udržateľnej
mobility PSK“ v rámci IROP 2014 - 2020, Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita 1.2.
12. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry - Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko.
13. A/ Vlajkový projekt PSK “Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie a financovanie projektu.
B/ Medzinárodný projekt PSK „PROMETEUS“ programu Interreg Europe – schválenie a financovanie projektu.
14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti
trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2).
15. Program SK08 Cezhraničná spolupráca 2009 - 2014 Schéma malých grantov NFM „Monitoring klimatických podmienok
a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ – schválenie a financovanie dodatočných aktivít projektu.
16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ - stavebné práce.
17. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
18. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Egídius v Bardejove.
19. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017.
20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
22. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
23. Rôzne.
24. Interpelácie poslancov.
25. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 22.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK vo štvrtom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 53 poslancov. Písomne sa ospravedlnili poslanci Ahlers, Fedor, Focko,
Grivalský, Hagyari, Hudáček, Kužma, Lukič, Sýkora.
Nikto z prítomných poslancov PSK nepredložil pozmeňovací alebo doplňovací návrh
k programu rokovania.
Program 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2017.
4. Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016.
5. Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK
č. 22/2011, 26/2011, 29/2012, 36/2013 a č. 52/2015.
6. Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016.
7. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
8. Návrh na zriadenie výboru pre audit.
9. A/ Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019.
B/ Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019.
10. Zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a zmena formy hospodárenia
Krajského múzea v Prešove.
11. Návrh na predloženie projektovej žiadosti o NFP na vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy „Plán
Udržateľnej mobility PSK“ v rámci IROP 2014 - 2020, Prioritná os 1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná
priorita 1.2.
12. Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry
- Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko.
13. A/ Vlajkový projekt PSK “Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie a financovanie projektu.
B/ Medzinárodný projekt PSK „PROMETEUS“ programu Interreg Europe – schválenie a financovanie projektu.
14. Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie projektových žiadostí v oblasti
trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2).
15. Program SK08 Cezhraničná spolupráca 2009 - 2014 Schéma malých grantov NFM „Monitoring klimatických podmienok
a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohraničí“ – schválenie a financovanie dodatočných aktivít projektu.
16. Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta v Šarišskej galérii“ - stavebné práce.
17. Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR.
18. Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia sociálnych služieb Egídius v Bardejove.
19. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017.
20. Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže.
21. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
22. Návrhy na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK.
23. Rôzne.
24. Interpelácie poslancov.
25. Záver.

Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
Program 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 0

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Ceľucha, Damankoša, Gašpára,
Molčana, Sokola.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil podpredsedu PSK Čuhu a poslanca Vokála.
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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.
Zastupiteľstvo PSK do 21. zasadnutia prijalo celkom 412 uznesení. Uznesením č. 410/2016 sa
zmenilo uznesenie č. 27/2014 v bode B.1 k prizývaniu poslancov PSK za príslušný volebný
obvod na kontrolné dni k všetkým stavebným akciám a k vyvolaným naviac prácam a v bode
B.2 k priebežnému informovaniu Zastupiteľstva PSK generálnym riaditeľom ARR PSK
o všetkých vyvolaných naviac prácach s príslušným zdôvodnením a plní sa priebežne. Návrh
na dofinancovanie nadlimitných výdavkov bude prezentovať v bode 16 generálny riaditeľ ARR
PSK. Kontrolné poslanecké dni v súvislosti s vyvolanými prácami naviac sa uskutočnili 7. – 9.
12. 2016 v zariadení ProALIA Bardejov.
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: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I.
polrok 2017: Ing. Hudák, hlavný kontrolór PSK, konštatoval, že materiál bol v súlade
s platnou legislatívou vyvesený na webovej stránke PSK dňa 23. 11. 2016, teda 15 dní pred
rokovaním Zastupiteľstva PSK. Plán kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2017 obsahuje
32 kontrol, z toho 18 finančných kontrol zameraných na dodržiavanie zákonnosti pri
hospodárení s verejnými prostriedkami a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov. Sú rozdelené podľa príslušných oblastí nasledovne: 8 kontrol v školách a školských
zariadeniach; 6 kontrol v sociálnych zariadeniach; 2 kontroly na Úrade PSK; 2 kontroly
v ostatných subjektoch podliehajúcich kontrole PSK v súvislosti so zmluvou vo verejnom
záujme v doprave - SAD; 14 finančných kontrol zameraných na kontrolu splnenia prijatých
opatrení zo strany kontrolovaných subjektov. Plán je vypracovaný na základe regionálneho
charakteru podľa jednotlivých odborov, kontroly sa plánujú postupne, pričom sa vychádza z
najstarších uskutočnených kontrol. V I. polroku 2017 sa na Úrade PSK uskutoční kontrola
zameraná na vypracovanie odborného stanoviska k Záverečnému účtu za rok 2016, kontrola
prijímania a vybavovania sťažností a petícií, kontrola prijatých opatrení na nápravu zistených
nedostatkov a kontrola plnenia uznesení z jednotlivých zasadnutí zastupiteľstiev. V materiáli je
uvedené, podľa čoho sa kontroluje a aké oblasti sa kontrolujú. Príloha obsahuje časový
harmonogram za jednotlivé mesiace s predmetom a miestom kontroly. Pre poslancov má
k nahliadnutiu harmonogram kontrol konkrétnych zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
ÚHK PSK má 4 kontrolné skupiny, ktoré majú plán kontrolnej činnosti rozdelený na celý
polrok vopred, vedia s čím sa stretnú a svoju prácu môžu časovo prispôsobiť jednotlivým
pracovným povinnostiam, je to efektívny systém. V roku 2016 vykonal ÚHK PSK 64 kontrol
namiesto plánovaných 60.
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 I. polrok 2017.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 4 – Úprava rozpočtu č. 7/PSK/2016 Prešovského
samosprávneho kraja pre rok 2016:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru
financií Úradu PSK, v úvode požiadala prítomných o opravu chybnej sumy 3 289 € v návrhu
na uznesenie v časti A.1 bežné príjmy na správnu sumu + 3 829 €. Celková suma sedí. Bežný
rozpočet sa navyšuje v časti bežných príjmov o 3 829 € a v časti bežných výdavkov sa kráti
o 1 163 936 €, avšak ide výlučne len o presuny buď do kapitálových výdavkov alebo do
finančných operácií výdavkových. Pri Úrade PSK je presun čiastky 299 394 €. Do kapitálových
výdavkov sa presúva 128 160 €, čo je presun účelových prostriedkov pre VZN PSK č. 15/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK, sú to kapitálové výdavky. Ďalej sa presúva
168 000 € na dopracovanie územného plánu. Ide o plán dopravnej obslužnosti, ktorý je
nevyhnutným dokumentom pri čerpaní prostriedkov v rámci IROP na modernizáciu ciest II.
a III. triedy. Do finančných výdavkových operácií sa presúva 3 234 € ako splátka na majetkovú
účasť PSK za FUTBAL TATRAN ARÉNA, s. r. o. V rámci projektov sa upravuje rozpočet
v časti príjmov a výdavkov o 3 820 €, ide o vratku nezrovnalosti za mikroprojekty. Za oblasť
dopravy sa presúva čiastka 864 671 € do finančných operácií výdavkových, nakoľko ide
o splátku PPP projektov a v zmysle zmeny legislatívy a výkazníctva sa tieto finančné
prostriedky posudzujú ako investičný dodávateľský úver, preto táto splátka musí byť
smerovaná cez finančné operácie výdavkové. Za oblasť vzdelávania je presun 3 700 € do
kapitálových výdavkov, ide o dofinancovanie nákupu osobného motorového vozidla Školy
v prírode Detský raj v Tatranskej Lesnej na žiadosť organizácie. Celkove sa presúva do
kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových 1 163 765 €. Príjmy a výdavky sa
zvyšujú o 3 829 €. V oblasti kapitálového rozpočtu v časti kapitálových výdavkov je na Úrad
PSK smerovaných 296 160 € ako presun z bežných výdavkov a do oblasti vzdelávania 3 700 €,
čiže celkove sa upravuje rozpočet kapitálových výdavkov plusom o 299 860 €. Ostatné finančné
prostriedky sa presúvajú z projektov v čiastke 872 006 €, kde v rámci funkčnej klasifikácie za
oblasť financovania projekty sa presúva do inej funkčnej klasifikácie 161 688 € a ďalej smeruje
na Úrad PSK čiastka 511 340 €, pre oblasť kultúry 13 000 €, vzdelávanie 17 500 € a sociálne
zabezpečenie 168 478 €. To znamená, že v tejto úprave ide skôr o upratovanie v rámci bežného
a kapitálového rozpočtu a finančných operácií, aby boli v súlade všetky čísla s platným
a stanoveným výkazníctvom. Zároveň sú to presuny finančných prostriedkov z bežného do
kapitálového rozpočtu v zmysle požiadaviek organizácie alebo na dofinancovanie zníženia
energetickej náročnosti, čo je uvedené pri rozpise kapitálových výdavkov za oblasť
financovania Úrad PSK, na cestnú dopravu, prípravu projektových dokumentácií,
dofinancovanie investičnej akcie DSS Alia Bardejov a stavebného dozoru pre oblasť sociálneho
zabezpečenia, ale investičná akcia sa realizuje pod oblasťou financovania úrad. Materiál
prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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. 7/PSK/2016 nasledovne:
A.1

Bežný rozpočet:
Bežné príjmy
Bežné výdavky
v tom:

+
-

3 829 €
1 163 936 €

na
na

171 901 649 €
160 940 787 €
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A.1.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
Presun do rozpočtu kapitálových výdavkov a finančných operácií výdavkových
v tom:
Účelové určenie finančných prostriedkov v zmysle VZN PSK č. 15/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení
Bežné výdavky Úradu PSK

- 128 160 €
- 171 234 €

A.1.2 Oblasť financovania: PROJEKTY
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Mikroprojekty – vrátka nezrovnalosti za mikroprijímateľov

+

A.1.3 Oblasť financovania: DOPRAVA
04.5 Cestná doprava
Správa a údržba ciest PSK (zdroj 41) - presun do finančných
operácií výdavkových

- 864 671 €

A.1.4 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE
09
Vzdelávanie
Škola v prírode Detský raj – Presun do rozpočtu kapitálových výdavkov

-

A.2

A.3

Kapitálový rozpočet:
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky
v tom:
Úrad samosprávneho kraja
Projekty
Kultúrne služby
Vzdelávanie
Sociálne zabezpečenie

+
+

0€
299 860 €

na
na

Rozpočet finančných operácií:
Príjmové finančné operácie upraviť o
+
0€
na
Výdavkové finančné operácie upraviť o
+ 867 905 €
na
v tom:
Majetková účasť PSK v obchodnej spoločnosti FUTBAL TATRAN ARÉNA,
s.r.o. (presun z bežných výdavkov)
Splátka PPP projektu za SÚC PSK (presun z bežných výdavkov)

A.4
Rozpis kapitálových výdavkov:
A.4.1 Oblasť financovania: ÚRAD SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 41
z toho:
01
Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
Dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov PSK v platnom znení (presun z bežných výdavkov)
Dopracovanie Územného plánu PSK o Plán dopravnej obslužnosti
(presun z bežných výdavkov)
04.5 Cestná doprava
Príprava projektov v rámci IROP – predpokladané výdavky súvisiace
s prípravou projektových zámerov (úprava PD, EIA posudzovanie,
majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov a pod.)
v tom:
Modernizácia cesty II/534 Poprad – Starý Smokovec
Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany – Demjata

- 299 394 €

3 829 €

3 700 €

1 914 899 €
43 347 165 €
+
+
+
+

807 500 €
710 318 €
13 000 €
21 200 €
168 478 €

33 059 503 €
2 588 099 €

3 234 €
864 671 €

807 500 €

128 160 €
168 000 €

235 340 €
29 600 €
96 500 €
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Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov – Klenov
Modernizácia cesty III/3445 v úseku Prešov – Petrovany
Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ceste II/575
v úseku Malá Poľana – Medzilaborce
10
Sociálne zabezpečenie
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov - dofinancovanie investičnej akcie
a stavebného dozoru

44 600 €
47 100 €
17 540 €

276 000 €

A.4.2 Oblasť financovania: PROJEKTY
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 41
- 710 318 €
z toho:
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Nerozpísaná rezerva (presun do oblasti: Úrad PSK 511 340 €, Projekty
(rozpis na IROP) 161 688, Kultúrne služby 13 000 €, Vzdelávanie 17 500 €
a Sociálne zabezpečenie 168 478 €)
- 872 006 €
09 Vzdelávanie
Príprava projektov v rámci IROP – predpokladané hodnoty PD, energetické
audity a posúdenie plánovanej hodnoty obnovy a projekčných prác
161 688 €
v tom:
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SOŠ, Jarmočná ul., Stará Ľubovňa 37 440 €
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SPŠ Bardejov
24 648 €
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SŠ J. Henischa, Bardejov
47 400 €
Rekonštrukcia a modernizácia priestorov školy – SOŠ, Okružná ul., Poprad
52 200 €
A.4.3 Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY
Kapitálové výdavky zo zdroja 41
z toho:
08.2 Kultúrne služby
Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov – Statický posudok a PD
k narušeniu statiky a HS v prístavbe
A.4.4 Oblasť financovania: VZDELÁVANIE
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 41
z toho:
09
Vzdelávanie
Gymnázium vo Vranove nad Topľou – Strešné prekrytie archeologickej
sondy „Vodného hradu“
Škola v prírode Detský raj – osobné motorové vozidlo (v tom 3 700 €
presun z bežných výdavkov)
A.4.5 Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Kapitálové výdavky pridelené zo zdroja 41
z toho:
10
Sociálne zabezpečenie
DSS Dúha Bardejov – Kombinovaná plynová pec s elektrickou rúrou
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia objektu Lipa –
- dofinancovanie investičnej akcie po verejnom obstarávaní
Projektové dokumentácie v rámci iniciatívy ELENA
v tom:
DSS Giraltovce – Pavilóny A,B – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch na objektoch
DpS Stará Ľubovňa – Pavilón A – zateplenie obvodového a strešného plášťa
DSS Vranov nad Topľou – zateplenie obvodového a strešného plášťa,
odstránenie systémových porúch a vlhnutia základov a muriva,
prestrešenie plochých striech pultovou strechou

13 000 €

13 000 €

21 200 €

2 500 €
18 700 €

168 478 €

3 300 €
75 000 €
90 178 €

18 425 €
19 037 €

3 290 €
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CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Objekty Gaštan a Javor – zateplenie
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch
a vlhnutia základov a muriva
CSS Ametyst Tovarné – Hlavná budova, kuchyňa, jedáleň – zateplenie
obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch
Senior dom Svida Svidník – Hlavná budova – zateplenie obvodového
a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch a vlhnutia suterénu
ZpS a DSS Medzilaborce – Hlavná budova – zateplenie stropu
a podstrešného priestoru

Hlasovanie:
za: 47
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

12 778 €
17 993 €
16 492 €
2 163 €

zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Návrh VZN PSK č. ../2016, ktorým sa mení a dopĺňa
VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov
PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní
dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl
a súkromných/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č.
22/2011, 26/2011, 29/2012, 36/2013 a č. 52/2015: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že je to 6. úprava VZN PSK č. 18/2010
schváleného zastupiteľstvom dňa 19. 10. 2010. Návrh predkladaného VZN upravuje prílohu č.
1 a č. 2. Ide o úpravu normatívov, ktoré sa v prevažnej miere navyšujú, okrem centier voľného
času, kde došlo k menšej korektúre a neupravuje sa školský internát pre deti so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami a reedukačné centrum. Všetky normatívy sú na úrovni
samosprávneho kraja, teda sú platné aj pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov. To, že
prebieha financovanie normatívov podľa skutočne dosiahnutých výkonov alebo počtu žiakov,
sa nemení. Upravujú sa prílohy č. 3 a č. 5 a dopĺňa sa príloha č. 8. Upresňuje sa aj textová časť
v zmysle legislatívnych zmien. Táto navrhovaná úprava predstavuje viac ako 11,5 %, pred
rokom prebehla úprava návrhu normatívov viac ako 18 %. To znamená, že sú tu
zakomponované aj mzdové nárasty pre originálne kompetencie za jednotlivé školy a školské
zariadenia. Celkový finančný dopad tohto VZN predstavuje zhruba 618 000 €, z toho pre
subjekty v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK viac ako 307 000 € a pre zariadenia súkromných
a cirkevných zriaďovateľov zhruba 311 000 €. Materiál bol zverejnený dňa 23. 11. 2016, kedy
začala plynúť 13-dňová lehota na pripomienkové konanie, ktoré skončilo dňa 5. 12. 2016.
V stanovenej lehote neboli k návrhu VZN vznesené žiadne pripomienky. Vyhodnotenie
pripomienkového konania dostali poslanci PSK pred zasadnutím zastupiteľstva. Materiál
prerokovala komisia finančná. Zároveň bol predložený na rokovanie komisie školstva, mládeže,
TV a športu, kde prebiehala debata, či sú tieto normatívy postačujúce alebo nie, nakoniec došlo
k všeobecnej zhode. Po úpravách komisie školstva je tento materiál predložený na schválenie
Zastupiteľstvu PSK.
Diskusia:
Poslanec Damankoš je rád, že prišiel takýto návrh a dochádza k tejto úprave. Základná
umelecká škola – individuálna forma sa dostáva na úroveň slabšieho priemeru v rámci celej
SR. Na zasadnutí komisie školstva bolo povedané, že sú samosprávy, ktoré ich podporujú aj
dvojnásobnými sumami, čiže vôbec sa netreba obávať, že by PSK dával týmto zariadeniam
nejaké veľké sumy. Najzásadnejšia zmena, ktorú na prvý pohľad veľmi nevidno, je, že týmto
návrhom by sa prestali dotovať voľnočasové aktivity ľudí nad 25 rokov, ktorí si už môžu platiť
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svoje koníčky platiť zo svojich prostriedkov a nemusia čerpať financie z rozpočtu VÚC.
Odporúča zastupiteľstvu schváliť predložený materiál a podporiť tak vzdelávania, ktoré tam sú.
Poslanec Šmilňák sa poďakoval vedeniu PSK a odboru financií za to, že v budúcom roku príde
do školstva navýšenie v sume viac ako 600 000 €, čo je pre celé školstvo dobrá správa. Zásadné
navýšenie vidí aj v školských jedálňach, kde došlo k nárastu na počet vydaných jedál. Hodnota
vystúpila na 1,20 €, čo veľmi prispeje k vyrovnaniu školských jedální v hospodárení. PSK
veľmi racionálne tieto prostriedky poukazuje práve na počet vydaných jedál a nie na počet
potencionálnych stravníkov, čo je trochu komplikovanejšie na celé spracovanie, ale
financovanie je potom veľmi rovnomerné. Zvýšenie zabezpečí stredným školám pripraviť si
istú rezervu na dostatok mzdových nákladov v čase, keď maturujú a odídu štvrtáci
a v mesiacoch júl - august keď sa nevarí. V závere poďakoval za všetky stredné školy. Poslanec
Kahanec ocenil zvýšenie v sume viac ako 600 000 €, ale hlavne rovnoprávne financovanie, to
znamená, že normatívy sú rovnaké pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK aj pre súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Všetky deti v PSK sú rovnoprávne,
oceňuje takúto prípravu. Bol by rád, keby to tak bolo aj na úrovni miest a obcí, teda aj v meste
Prešov. Predseda PSK Chudík dnes na zasadnutí Rady PSK pripomenul, že k schváleniu tohto
prvého VZN viedla zložitá cesta. Asi trikrát ho zastupiteľstvo neschválilo, kým sa našla
spoločná reč a došlo k jeho schváleniu v decembri 2010. Našiel sa spoločný priestor, vec je
vyriešená a jasne daná. V roku 2008 – 2009 tieto veci platil štát. Potom prešli na VÚC s tým,
že ich bude preplácať. Preplácal ich prvý rok, časť v roku 2010, teraz to musí riešiť sám PSK.
Niektoré VÚC majú možno vyššie sumy pre určité kategórie, ale keď dnes zastupiteľstvo
schváli dané VZN, PSK má vyčlenených 3,3 mil. € z rozpočtu pre tento účel, čo je najvyššia
suma z VÚC v rámci SR. Druhý VÚC v poradí má možno 2 mil. €. Tieto finančné prostriedky
musí PSK nájsť každý rok v rámci svojho rozpočtu, ináč to už nebude. Je to aj vďaka zvýšeniu
príjmov v rámci samosprávy, podielová daň z príjmu fyzických osôb je momentálne na veľmi
dobrej úrovni. Možno je dosť odvážne aj navýšenie návrhu rozpočtu na rok 2017, dovolí
si tvrdiť, že by to malo vyjsť. Jednoducho treba dať ľuďom peniaze, lebo vtedy sa začínajú
točiť. Daň z príjmov fyzických osôb je stále lepšia, vyššia a je to vec aj stavu nezamestnanosti.
Poslanec Kahanec dodal, že po blokovaniach prijatia VZN práve kvôli rovnoprávnemu
financovaniu, dospelo zastupiteľstvo k zhode a je to dobré. Okrem problémov spomínaných
predsedom PSK sú aj iné zásahy štátu ako napr. 6 %-né zvýšenie platov učiteľov, s čím súvisia
ďalšie problémy. Niekto hore schváli, niekto dole to má riešiť a na to sú potrebné finančné
prostriedky. Ak pošlú peniaze, tak školám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK aj súkromným
a cirkevným zriaďovateľom. Potom nemôže jedna samospráva dávať 6 % len v zriaďovateľskej
pôsobnosti a tá druhá dá jedným aj druhým, teda zabezpečí rovnoprávne financovanie. Je to
zásadný problém pri týchto zásahoch.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho
kraja č. 56/2016, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja jazykovým školám, školským
zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných
školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č.
29/2012, VZN PSK č. 36/2013 a VZN PSK č. 52/2015.
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Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 6 – Rozdelenie dotácií v zmysle VZN PSK č. 15/2008
o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení - Výzva č. 2 Zastupiteľstva PSK pre rok 2016: Ing. Holíková, PhD., vedúca
odboru financií Úradu PSK, pripomenula, že dňa 18. 9. 2016 zastupiteľstvo schválilo
uznesením č. 398/2016 Výzvu č. 2 pre rok 2016. Išlo o účelové finančné prostriedky, ktoré boli
zároveň v úprave rozpočtu č. 6/2016 v objeme 30 000 € pre tento účel vyčlenené. Výzva sa týka
programu šport. Prostriedky boli určené na financovanie projektov v oblasti športu a to na
reprezentáciu PSK účasťou na oficiálnych športových podujatiach európskeho a svetového
charakteru. V stanovenej lehote došla jedna žiadosť od TATRAN Prešov, spol. s r. o., na
vykrytie cestovných nákladov na leteckú dopravu – účasť v európskej klubovej súťaži VELUX
Champions League. Žiadosť bola skontrolovaná a postúpená na prerokovanie v komisii
finančnej s prijatím uznesenia. Zároveň je predložená na schválenie Zastupiteľstvu PSK.
V rámci návrhu na uznesenie ide o dotáciu v objeme 15 000 € pre daný účel.
Diskusia:
Predseda PSK Chudík dodal, že podobná výzva bude predložená na rokovanie zastupiteľstva
už vo februári 2017, aby sa mohli prihlásiť viacerí žiadatelia.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 6 ods. 4 Všeobecne
záväzného nariadenia Prešovského samosprávneho kraja č. 15/2008 o poskytovaní dotácií
z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení a Výzvy č. 2 pre
rok 2016 s c h v a ľ u j e dotáciu pre žiadateľa TATRAN Prešov, spol. s r. o., Hollého
3, 080 01 Prešov v objeme 15 000 eur, účelovo určenú na vykrytie cestovných nákladov –
účasť v európskej klubovej súťaži - VELUX Champions League.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 7 – Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich
odpísanie:

Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, predkladá návrh
na odpísanie pohľadávky evidovanej v DSS sv. Jána z Boha, Hviezdoslavova 1 v Spišskom
Podhradí v čiastke 5 523,58 €. Pohľadávka vznikla zosnulému klientovi, kde suma životného
minima a percento ponechania objemu prostriedkov zo životného minima sa menila v priebehu
sledovaného obdobia a došlo k pohľadávke 6 511,43 €. Vzhľadom na to, že nebohý nemal
žiadnych pozostalých, Okresný súd v Spišskej Novej Vsi vydal uznesenie vo veci dedičstva a
zastavil vymáhanie pohľadávky. Dedičské konanie uzavrel tým, že ide o nepatrný majetok,
ktorý bol vydaný švagrinej zosnulého. Tá nechala ušetrené finančné prostriedky na účte klienta
darom DSS, čím sa znížila pohľadávka na sumu 5 523,58 €. Krajská škodová komisia
prerokovala návrh škodovej komisie pri Úrade PSK na trvalé upustenie od vymáhania
pohľadávky a jej odpísanie a odporučila komisii správy majetku, komisii finančnej aj
Zastupiteľstvu PSK trvale upustiť od vymáhania a odpísať predmetnú pohľadávku tak, ako je
uvedené v návrhu na uznesenie.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 9 ods. 3 písm.
e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 16 písm. o) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja v platnom znení s c h v a ľ u j e trvalé
upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie vedenej Domovom sociálnych
služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí v celkovom objeme 5 523,58 eur voči
Michalovi Sajdákovi.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – Návrh na zriadenie výboru pre audit: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK, informovala prítomných o plnení povinností
vyplývajúcich zo zákona NR SR č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť
dňa 1. 7. 2016. Podľa § 2 ods. 16, kde sú definované subjekty verejného záujmu, je aj VÚC, to
znamená, že musí splniť úlohu vytvorenia výboru pre audit ako účtovná jednotka. V § 34
citovaného zákona sú stanovené podmienky pre jeho zriadenie. Výbor pre audit má najmenej 3
členov a môže byť zriadený ako samostatný výbor, alebo ako výbor riadiaceho orgánu alebo
výbor dozorného orgánu. Nakoľko PSK nemá riadiaci ani dozorný orgán a spravuje sa podľa
zákona o samospráve vyšších územných celkov, zriaďuje samostatný výbor pre audit. Výbor
pre audit sa skladá z iných členov ako výkonných členov riadiaceho orgánu, dozorného orgánu
alebo z členov menovaných valným zhromaždením. V účtovnej jednotke, ktorá nemá valné
zhromaždenie, vymenúva členov výboru pre audit obdobný orgán. V prípade VÚC podľa
zákona o samospráve VÚC je obdobným orgánom zastupiteľstvo samosprávneho kraja.
Najmenej jeden člen výboru pre audit musí mať prax v oblasti účtovníctva. Členovia výboru
pre audit ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, v ktorom účtovná jednotka
pôsobí. To znamená, vzdelanie pre verejný sektor ako taký. Predseda výboru pre audit
a nadpolovičná väčšina členov výboru pre audit musí byť nezávislá, čo znamená, že to musí
byť fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s účtovnou alebo dcérskou
účtovnou jednotkou, čiže nemôže to byť ani osoba z organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK, jej spoločníkmi, členmi štatutárnych orgánov a štatutárnym audítorom účtovnej jednotky
a ani im nie je blízkou osobou a nemá žiadny príjem od účtovnej jednotky okrem odmeny za
prácu v dozornej rade alebo vo výbore pre audit. Je ťažkou úlohou vyskladať takýto výbor po
odbornej stránke aj po stránke nezávislosti. PSK oslovil člena komisie finančnej – neposlanca
Ing. Juraja Hudáča, ktorý má vhodnú prax pre verejný sektor, vyštudoval Vysokú školu
ekonomickú v Bratislave, Ing. Máriu Novákovú, questorku Prešovskej univerzity s vhodnou
kvalifikáciou pre daný sektor a Ing. Alenu Kaščákovú, zamestnankyňu FNsP v Prešove, ktorá
spĺňa podmienku odbornej praxe v oblasti účtovníctva. Je to minimálny počet členov výboru
stanovený zo zákona. Na str. 2 v bode 4. je uvedená činnosť výboru pre audit, teda na čo musia
dohliadnuť členovia výboru pre audit pri celkovej tvorbe účtovnej závierky. Bez výboru pre
audit nie je možné začať výkon štatutárneho auditu v PSK, nakoľko tento výbor musí osloviť
audítorskú spoločnosť, aby predložila doklad o nezávislosti formou čestného prehlásenia.
Zároveň výbor musí stanoviť termín výkonu auditu v účtovnej jednotke, to znamená, bez tohto
výboru sa PSK nedopracuje k štatutárnemu auditu ročnej účtovnej závierky, čo by mohlo
ovplyvniť neschválenie alebo vôbec nemožnosť predloženia záverečného účtu ako takého za
rok 2016. V návrhu na uznesenie je uvedené schválenie zriadenia Výboru pre audit pre účtovnú
jednotku PSK v zložení: Ing. Juraj Hudáč, Ing. Mária Nováková, Ing. Alena Kaščáková.
Materiál bol prerokovaný v komisii finančnej. Upozornila na to, že člen komisie finančnej –
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neposlanec Ing. Hudáč sa zároveň dňom schválenia za člena výboru pre audit vzdáva odmeny
člena komisie finančnej ako neposlanec.
Diskusia:
Predseda PSK Chudík uviedol, že v návrhu na uznesenie má byť Ing. Hudáč správne uvedený
ako člen výboru pre audit, lebo podľa stanov si členovia výboru volia predsedu. Možno by bolo
vhodné, aby sa Ing. Hudáč po schválení za člena výboru pre audit vzdal aj členstva v komisii
finančnej z dôvodu vyvolávania rôznych otázok a dohadov. Poslanec Kahanec poznamenal,
že PSK musí naplniť zákon, ktorý nemá práve najšťastnejšie formulácie v niektorých veciach,
na ktoré upozorňoval už na zasadnutí komisie finančnej. Jasná požiadavka je, že najmenej jeden
člen výboru musí mať prax v oblasti účtovníctva alebo štatutárneho auditu. Členovia výboru
ako celok musia mať kvalifikáciu vhodnú pre sektor, slovné spojenie „vhodnú pre sektor“ nie
je príliš dobrá formulácia. Tiež je tam uvedené, že predsedu výboru pre audit menujú členovia,
možno by bolo vhodnejšie, volia spomedzi a pod. Nezávislosť osoby je v zákone vysvetlená.
Zriadenie výboru pre audit je v zmysle zákona, ktorý nie je najšťastnejší, pomiešal PSK s inými
organizáciami a vznikli tak problémy, ktoré nemuseli byť. Predseda PSK Chudík si myslí, že
členovia výboru pre audit sa môžu zúčastňovať zasadnutí komisie finančnej, aj keď nebudú jej
členmi a mali by byť na tieto zasadnutia stále prizývaní.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 34 zákona NR SR č.
423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 431/2002 Z. z.
o účtovníctve v znení neskorších predpisov s c h v a ľ u j e zriadenie Výboru pre audit
pre účtovnú jednotku Prešovský samosprávny kraj v zložení:
1. Ing. Juraj Hudáč
člen výboru pre audit
člen výboru pre audit
2. Ing. Mária Nováková
3. Ing. Alena Kaščáková
člen výboru pre audit.
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 9A – Návrh rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019:

Ing.
Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK, uviedla, že návrh rozpočtu na rok 2017
bude po jeho schválení záväzný, rozpočet na roky 2018 - 2019 bude mať informatívny
charakter. Návrh rozpočtu bol zverejnený dňa 25. 11. 2016 na webovom sídle Úradu PSK
a úradnej tabuli. Bol postúpený na ÚHK PSK za účelom spracovania odborného stanoviska,
ktoré tvorí súčasť tohto materiálu. Príjmy PSK sú rozpočtované v objeme 202 545 727 €, z toho
bežné príjmy 181 000 000 €, kapitálové príjmy 350 000 € a finančné operácie príjmové
21,2 mil. €. Celkove oproti schválenému rozpočtu roku 2015 dochádza k nárastu bežných
príjmov o 8,10 %, kapitálové príjmy zostávajú na rovnakej úrovni a vo finančných operáciách
príjmových je nárast o 7,2 %. V rámci finančných operácií príjmových sa rozpočtujú zostatky
minulých rokov oproti pôvodnej výške schváleného rozpočtu roku 2015, kedy to bolo takmer
1,3 mil. €, pre rok 2017 je rozpočtovaných 736 000 €. Úver prenos z minulého roka bol pôvodne
rozpočtovaný v objeme 878 000 €, teraz je rozpočtovaný v objeme vyššom ako 3,5 mil. €.
Rezervný fond bol v tomto roku rozpočtovaný v objeme 887 000 €, pre rok 2017 je to rozpočet
8,5 mil. €. V roku 2016 sa predpokladalo čerpanie 2. a 3. tranže súčasne, čo bolo 16,7 mil. €,
pre rok 2017 je rozpočtovaných 8,4 mil. € ako zostatok úverového rámca 2. úverovej zmluvy
s EIB. Pri porovnaní štruktúry príjmov roku 2017 je veľmi výrazný nárast daňových príjmov.
Ide o podielovú daň z príjmov fyzických osôb, kde bol pre rok 2016 pôvodne rozpočtovaný
objem takmer 99 mil. € a pre rok 2017 na základe predikcie ministerstva financií je
rozpočtovaný objem vo výške 111 mil. €, je asi najvýraznejší v zdrojovej časti rozpočtu ako
takého. Nedaňové príjmy, čo sú príjmy z vlastníctva, z činnosti alebo zo správnych poplatkov,
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ktoré produkuje Úrad PSK ako aj organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, sú oproti
predošlému roku rozpočtované v objeme 6,7 mil. €. Pri grantoch a transferoch bežných
dochádza k poklesu na 62,3 mil. €. Je tu nižší objem predpokladaných príjmov grantov
v europrojektoch, nakoľko tie sa ešte len rozbiehajú a ďalšia oblasť, ktorá spôsobila zníženie,
je rozpočet na prenesený výkon štátnej správy stanovený ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu vzhľadom na ďalší pokles počtu žiakov. V porovnaní s minulým školským
rokom je to pokles o 777 žiakov a tým automaticky klesá rozpočet na prenesený výkon štátnej
správy v oblasti vzdelávania. Kapitálové príjmy zostávajú na rovnakej úrovni takmer 0,4 mil.
€. Granty a transfery kapitálové sú rozpočtované do úrovne nuly, nakoľko sa nevie
predpokladať presný vývoj vo schvaľovacom procese europrojektov. Finančné operácie
príjmové vzrástli z 19,8 mil. € na 21,2 mil. €. Rozpočet je vyrovnaný, čiže aj výdavky sú
rozpočtované v objeme 202 545 727 €. Bežné výdavky sú rozpočtované vo výške 161 000 000
€, čo je nárast o 2,78 percentuálneho bodu oproti schválenému rozpočtu roku 2016. Kapitálové
výdavky sú v objeme 39,8 mil. €, čo je 31,87 percentuálneho bodu nárast a finančné operácie
výdavkové sú vo výške 1 720 194 €, je to splátka istiny úveru. Zo štruktúry a porovnania
výdavkov pre rok 2017 vidieť, že bežné výdavky a kapitálové výdavky stúpli a finančné
operácie výdavkové sú na rovnakej úrovni. Tie však v priebehu roku 2017 porastú, nakoľko
dôjde k presunu splátky PPP projektu zo SÚC PSK, takže tam ten objem bude mať v rámci
úprav rozpočtu narastajúci trend. Bežné výdavky sú uvedené za jednotlivé oblasti financovania.
Celkove sa na Úrad PSK plánuje v rámci rozpočtu pre rok 2017 čiastka takmer 9,4 mil. € oproti
pôvodným 8 950 000 €. Tento nárast je spôsobený implementáciou a celkovým užívaním
operačného programu informatizácia spoločnosti, kde sa platí udržateľnosť tohto projektu
známeho v rámci SR zhruba 400 000 €. Ďalej je nárast vo výške 30 000 € na VZN o poskytovaní
dotácií z vlastných príjmov PSK. Sú tu aj účelové finančné prostriedky podľa § 8 pre
energetický klaster a tiež ARR PSK. Pri bežných výdavkoch bolo kopírované to, čo sa vlastne
dohodlo v rámci SR a predikcie ministerstva financií, dochádza k valorizácii 4 % + 2 %
v mzdovej oblasti, v prevádzkovej oblasti o 0,9 % miera inflácie. V rámci projektov sú
rozpočtované bežné výdavky klasicky porovnateľne s minulým rokom. Pre SÚC PSK je nárast
takmer 4 %, v podstate ide o takmer 4 %-ný a niekedy aj viacpercentný nárast oproti roku 2016.
Pri SAD je rovnaká úroveň v čiastke 18 130 000 €, nemení sa počet kilometrov ani objem
týkajúci sa zmluvy vo verejnom záujme so SAD. V oblasti kultúry je nárast 4 %-ný, v oblasti
vzdelávania je veľmi minimálny nárast zo 68,6 mil. € na 68,9 mil. € z titulu zníženia počtu
žiakov. Celkove dochádza k nárastu iba o 0,04 percentuálneho bodu. V rámci návrhu rozpočtu
sú zakomponované mimorozpočtové zdroje podľa § 23. Na originálne kompetencie pre
samosprávny kraj v oblasti vzdelávania je nárast o 3,39 % a pre neštátne subjekty, kde bolo
dnes schválené VZN PSK č. 56/2016, dochádza k navýšeniu rozpočtu o 10 %. Za oblasť
sociálneho zabezpečenia dochádza k nárastu o 5,6 %, pre organizácie v pôsobnosti PSK je
nárast o 4 %, u mimorozpočtových zdrojov nárast o 10 %. Tam bolo rozpočtovaných 500 000
€ a teraz je 550 000 €, ale to sú zdroje, na ktoré nemá PSK dosah, produkujú ich organizácie
a podľa zákona sú im vracané späť, alebo sa zapájajú do rozpočtu. Pre právnické a fyzické
osoby poskytujúce sociálne zabezpečenie tzv. neštátne subjekty je nárast 10,74 %. Pri
kapitálových výdavkoch dochádza na Úrade PSK k nárastu rozpočtu z 0,6 mil. € na 2,7 mil. €,
ich rozpis je uvedený v materiáli od str. 12 aj v návrhu na uznesenie. V sume 300 000 € je to
rekonštrukcia elektroinštalácie v budove Úradu PSK, 79 000 softvérové vybavenie, 150 000 €
okružná križovatka - združená investícia medzi PSK a mestom Vysoké Tatry, ide už o prenos
finančných prostriedkov a ich zapojenie v rámci návrhu rozpočtu, ktoré neboli v roku 2016
vyčerpané a ani nebudú do 31. 12. 2016 vyčerpané. Suma 300 000 € je nová združená investícia
s mestom Poprad – okružná križovatka, ďalej sú to presuny finančných prostriedkov ako
združených investícií na ihriská. Najvyšší objem predstavuje čiastka 1 085 000 € na dotáciu pre
FUTBAL TATRAN ARÉNU, s. r. o., ktorú má PSK založenú s mestom Prešov a v objeme
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500 000 € je presun finančných prostriedkov poskytnutých na stredoškolský areál v Kežmarku.
Pri projektoch je evidentný nárast z 19 mil. € na čiastku takmer 28,2 mil. €. PSK bude musieť
držať finančné prostriedky viac na implementáciu europrojektov. SÚC PSK v rámci Interregu
V-A, IROP a slovensko-poľskej spolupráce v III. a IV. štvrťroku zhruba 13 mil. € na
predfinancovanie projektov, následne budú finančné prostriedky vrátené. Projekt ELENA je
v hodnote 4,8 mil. €, vráti sa k nemu v závere. Pre oblasť dopravy je plánovaných 6 430 000 €,
kde sú finančné prostriedky z úverových zdrojov, 3. tranža 3 240 000 € na cesty II. a III. triedy
v rámci rekonštrukcie a modernizácie, 500 000 € na Mariánsku horu a 100 000 € sa presúva na
tento účel, táto čiastka sa nevyčerpala v roku 2016. 3 025 000 € predstavuje hodnota sypačov,
sú to nevyčerpané zdroje, ktoré prechádzajú do roku 2017 a verí, že už budú aj uhradené
a zrealizované. V oblasti kultúry je zahrnuté DJZ Prešov, Múzeum Poprad, Múzeum Stará
Ľubovňa, ide prevažne o presun finančných prostriedkov nevyčerpaných v roku 2016 a ich
presun do roku 2017. V prípade Múzea Stará Ľubovňa sú to nadpríjmy, ktoré rozpočtová
organizácia vyprodukovala v roku 2016 a požaduje ich opätovne vrátiť v nasledujúcom roku
na účelové kapitálové výdavky. Za oblasť vzdelávania je iba presun finančných prostriedkov
pridelených v roku 2016, keďže neboli vyčerpané, presúvajú sa do roku 2017. V oblasti
sociálneho zabezpečenia sú tak isto presuny za CSS Zátišie v Snine, Batizovce, Spišské
Podhradie. Rozpočet na rok 2017 v rámci tvorby predpokladaných príjmov skutočne vychádza
z predikcie ministerstva financií a skutočnosť by mala byť ešte vyššia ako odhadovaný
predpoklad. Je to také riziko, kde je vo veľkej miere rozpočet PSK napojený na podielovú daň
z príjmov fyzických osôb. Ďalej je tu rast nedaňových príjmov podľa očakávanej skutočnosti,
takže naplánovaný objem finančných prostriedkov by mal byť aj naplnený. V rozpočte je
zakomponované aj čerpanie 3. tranže úverovej linky, valorizácia platov 4 % + 2 %, inflácia 0,9
%, návrh rozpočtu za oblasť prenesených kompetencií, ktoré stanovuje ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu po dohadovacom konaní. Boli zvýšené normatívy pre verejné
a neverejné školské zariadenia z 3 mil. € na 3 300 000 €, zvýšili sa dotácie pre neverejných
poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb zo sumy 6 050 000 € na 6 700 000 €, dotácie
z vlastných príjmov PSK sú 330 000 €. Predpoklad čerpania eurofondov a ich predfinancovanie
z rozpočtu PSK má výrazný balík finančných prostriedkov, lebo odhad ešte nie je presný.
Investície na zníženie energetickej náročnosti budov vo vlastníctve PSK sú prvou skupinou.
Budú sa prideľovať finančné prostriedky pre každú oblasť, začínať by sa malo hlavne v oblasti
sociálneho zabezpečenia. Tiež sa tam nachádza návrh rozpočtu cestnej infraštruktúry. V návrhu
na uznesenie je konštatovaná celková vyrovnanosť rozpočtu, takže rozpočet PSK bude vo výške
viac ako 202,5 mil. € v časti príjmov aj výdavkov. Celkový bežný rozpočet je prebytkový,
kapitálový rozpočet je schodkový, vyrovnáva sa finančnými operáciami. V bode 4. je uvedená
zmena stavu záväzkov a pohľadávok, ktorá sa eviduje a vykazuje v rámci ESA 2010, ktoré je
súčasťou výkazníctva SR a predkladá sa EÚ. V bode 5. je programový rozpočet od programu
001 až po 009, zároveň tvorí prílohu materiálu. V bode A.2 sú účelové prostriedky bežného
rozpočtu. Sú tu dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské zariadenia
(súkromné a cirkevné školské zariadenia) v čiastke 3 300 000 €, dotácie neverejným a verejným
poskytovateľom sociálnych služieb v sume 6 700 000 €, pre dopravcov na platby za služby vo
vnútroštátnej doprave čiastka 18 mil. €, 130 000 je dotácia pre DPMP, a. s., Prešov. 330 000 €
je vyčlenených na dotácie podľa VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z vlastných
príjmov PSK, čiastka 30 000 € je zakomponovaná v rámci návrhu rozpočtu pre program šport,
aby nedochádzalo k disproporciám, že je výzva a následne sa ešte riešia iné požiadavky. 20 000
€ je účelová dotácia podľa § 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. pre Východoslovenskú investičnú
agentúru Košice na spracovanie informačného a prezentačného materiálu ESIG, túto dotáciu
poskytoval PSK aj v roku 2016 a 11 370 € je účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zákona
o rozpočtových pravidlách pre ARR PSK na spolufinancovanie projektu OSIRIS v rámci
programu Interreg Europe 2014 – 2020. V bode A.3.1. je rozpis kapitálových výdavkov, tak
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ako ho prezentovala podľa jednotlivých oblastí financovania. V bode C na str. 5 návrhu na
uznesenie je návrh, kde zastupiteľstvo žiada Úrad PSK predložiť rozpis kapitálových výdavkov
podľa bodu A.3.1. tohto uznesenia bod 2 v objeme 4,8 mil. € a bod 3 v objeme 3 240 000 € do
najbližšieho rokovania Zastupiteľstva PSK. Ide o finančné prostriedky, ktoré sú na zníženie
energetickej náročnosti v rámci projektu ELENA a 3 240 000 € sú na rekonštrukciu a
modernizáciu ciest II. a III. triedy po dohode poslancov jednotlivých okresov na úrovni SÚC
PSK.

K bodu 9B – Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu
rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019: Podľa slov Ing. Hudáka, hlavného
kontrolóra PSK, jeho úlohou pri posúdení návrhu rozpočtu nie je kontrolovať jednotlivé čísla
príjmov a výdavkov, ale dodržanie zákonnosti, teda či je spracovaný podľa príslušných
zákonov, metodických usmernení a opatrení ministerstva financií. Návrh rozpočtu je rozdelený
na 3 časti: 1) bežné príjmy a bežné výdavky, 2) kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, 3)
finančné operácie. Jednotlivé časti veľmi dôsledne a detailne uviedla Ing. Holíková. Môže
konštatovať, že návrh rozpočtu na rok 2017 je vypracovaný v súlade s príslušnými
ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov a ostatnými všeobecne
platnými právnymi predpismi. Osobne je rád, že príjmy PSK v roku 2017 porastú a návrh
rozpočtu nie je reštriktívny ale rozvojový. Verí, že tento rozpočet sa naplní a pomôže sa tak
PSK aj organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Diskusia k bodom 9A, 9B:
Poslanec Molčan poznamenal, že komisia finančná prerokovala návrh rozpočtu PSK na roky
2017 – 2019. Keďže predkladateľka materiálu podrobne rozobrala jednotlivé časti bežného
rozpočtu, kapitálového rozpočtu, príjmových aj výdavkových finančných operácií, môže len
konštatovať, že komisia finančná svojím uznesením odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť
návrh rozpočtu pre rok 2017. Poslanec Kahanec sa dotkol preňho najzaujímavejšej oblasti a to
rozvoja kraja, kde je v rámci programov suma necelých 33 mil. €. Pri rozpise kapitálových
výdavkov, ktorý s tým súvisí, boli spomínané projekty na znižovanie energetickej náročnosti,
projekty na rekonštrukciu ciest a ďalšie veci súvisiace s riešením križovatiek, združených
investícií, ihrísk a pod. Poukázal na niekoľko problémov, ktoré s tými položkami súvisia. Začal
s projektmi na zníženie energetickej náročnosti budov. Aj keď PSK získa nejaké prostriedky na
realizovanie týchto projektov so spoluúčasťou, je to dosť limitované a nezvládnu to všetky
objekty. Práve tým, ktorí už zlepšili stav svojich objektov, už nevyjdú výzvy a pôjde sa do tých
objektov v najdezolátnejšom stave. Zostáva otázkou, čo bude v budúcnosti po ich oprave, či
budú dostatočne využité. Predpokladá, že predseda PSK to spraví tak ako v minulých rokoch a
bude hľadať zhodu, aby rozpisy neboli problémové a vyriešili sa v rámci projektov ELENA,
ale hlavne pri rekonštrukciách havarijných úsekov ciest. Programovou prioritou PSK by mal
byť rozvoj kraja, na ktorý dáva PSK dlhé roky financie, ale stále dostatočne dobre nefunguje
to, aby bol príťažlivý predovšetkým pre mladých ľudí. Vie, že to nie je len problém PSK. Ide
o to, nájsť spoločné úsilie nielen PSK, ale aj štátu, obcí a miest, aby sa spoločne dospelo
k rozvoju tak, aby z PSK mladí ľudia neutekali preč za robotou. To ho trápi a chcel to povedať.
Chcel by nájsť spoločnú reč na všetkých troch úrovniach, aby sa už konečne začali zmenšovať
regionálne rozdiely v rámci SR a aby v PSK radi žili najmä mladí ľudia. Poslanec Šmilňák
pripomenul, že v jednom z predchádzajúcich bodov programu zastupiteľstvo odsúhlasilo
618 000 € naviac do škôl a školských zariadení v PSK na originálne kompetencie. Ing. Holíková
spomenula pokles žiakov na stredných školách o 770, čo v reálnych číslach bude znamenať
zhruba 1,5 mil. € výpadok na prenesené kompetencie, ktoré vlastne štát posiela do škôl
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prostredníctvom VÚC. Je to pomerne dramatické číslo a chce upozorniť všetkých poslancov,
že ak budú chcieť zachovať študijné a učebné odbory v jednotlivých okresoch, bude musieť
dôjsť k spájaniu, teda k racionalizácii škôl. Toto opatrenie sa bude musieť urobiť kvôli tomu,
lebo súčasný stav škôl a ich vývoj bude pre PSK neudržateľný. Výsledky našich 15-ročných
žiakov v rámci krajín OECD sa každé tri roky prepadávajú v kvalite vzdelávania a podstatným
dôvodom je finančné poddimenzovanie škôl. Ak bude potrebné zabezpečiť dostatočný objem
peňazí pre školy, budú sa musieť zracionalizovať. Je možné zachovať rozsah študijných
a učebných odborov v jednotlivých okresoch, ale bude musieť dôjsť k spájaniu škôl. Inak sa to
nedá spraviť, lebo už v budúcom kalendárnom roku budú niektoré školy v takých finančných
ťažkostiach, že VÚC bude musieť hľadať iné zdroje ako z prenesených kompetencií na to, aby
vôbec zachoval chod škôl. V školách sa zvyšujú mzdové a prevádzkové náklady a počet žiakov
klesá, čiže PSK ich nebude vedieť financovať. Predseda PSK Chudík povedal, že 1. 7. 2002,
kedy kompetencia stredného školstva prešla na PSK, bol počet stredných škôl 126 – 127 +
školské zariadenia, spolu asi 140 organizácií, v súčasnosti má PSK 81 – 82 škôl. PSK znižoval
počty svojich škôl, ale stúpal počet súkromných škôl. Teraz hovorí len o školách
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, súhlasí s tým, že bude potrebná ich racionalizácia, je však
otázne, ako a kedy to robiť. Pýta sa, kedy súkromné školy, okrem navyšovania počtu žiakov,
budú aj racionalizovať a či má zase k racionalizácii pristúpiť len PSK. Keď to nepôjde jedno
s druhým, stále bude v tejto oblasti zvláštna situácia. PSK sa dostal do situácie, keď znižoval
počty tried na gymnáziách, ale hneď sa navyšovali počty tried na súkromných gymnáziách
a nemalo to žiadny význam. Ak chce PSK prevádzať tieto veci dôrazne, tak so všetkým, čo
k tomu patrí. Potom nemôže vzniknúť situácia, že počet študentov v rokoch 2005 - 2010 na
súkromných školách klesal a ich počet škôl sa zvyšoval. K tomu boli čísla a vypracovaná
analýza, ktorú zobralo zastupiteľstvo na vedomie. Požiadal prítomných, aby sa v rámci
racionalizácie škôl hovorilo o všetkých školách v rámci kraja. Poslanec Šmilňák súhlasí
s predsedom PSK. Určite bude musieť dôjsť k racionalizácii na celom fronte a v tomto smere
bude treba robiť opatrenia. Zákon 61 z roku 2015 už dal kompetenciu VÚC, aby sieť škôl mohol
kontrolovať. Podľa slov poslanca Damankoša nie je asi v moci poslancov tohto zastupiteľstva
ani samotného PSK, aby mladí ľudia stadiaľ neodchádzali, lebo obyvatelia SR stále žijú v
krajine, kde je určitá atmosféra, kde premiér býva v čudnom byte a veci sa neriešia. To
zastupiteľstvo nezmení. Chce sa vyjadriť k veciam, ktoré načrtol poslanec Šmilňák. Za
posledné dva roky sa uskutočnili rokovania aj so súkromnými a cirkevnými zriaďovateľmi
stredných škôl, kde došlo k tomu, že vlastne za posledné dva roky a hlavne pri poslednom VZN
o počte tried a pláne výkonov najmä súkromní zriaďovatelia veľmi férovo dodržali počty
a redukovali aspoň virtuálne triedy, čiže tam už nie je problém. Pri poslednom VZN vybuchli
verejné školy v kompetencii VÚC, kde sa ešte na poslednú chvíľu pridávalo a prihadzovalo
v jednotlivých okresoch. Dnes je situácia o 770 žiakov menej, rozpočtovo to nevyzerá až tak
úplne zle, lebo je tam mierny nárast spôsobený skôr zvyšovaním miezd, normatívov s nejakou
infláciou, ale už dnes má PSK školy v červených číslach, ale nebude ich menovať. Obáva sa
toho, aby sa PSK nedostal do situácie, že po budúcich letných prázdninách začnú riaditelia škôl
hlásiť, že nemajú na výplaty. Jednou vecou je otázka konkurencie verejné školy verzus
súkromné a cirkevné školy, druhou otázkou je vec, na ktorú môže zastupiteľstvo len reagovať
nejakým spôsobom a je to populačná demografická krivka. PSK má školskú infraštruktúru
dimenzovanú na počty žiakov, aké sa rodili v sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch. Dnes je
približne na 60 %-ných číslach, čo sa týka pôrodnosti. Je úplne logické, že školy treba nejakým
spôsobom redukovať, nehovoriac o tom, že ich treba reprofilizovať a prispôsobovať trhu.
Výstup z krajskej rady je taký, že sa asi nebudú môcť celkom rešpektovať vo všetkom názory
riaditeľov škôl, ktorí často trvajú na niečom napr. v oblasti redukcie, reprofilizácie, predaji
budov. Nepredávajú sa budovy, kým sú ešte lukratívne a potom sa predávajú za cenu, kto dá
viac. Jednoducho bude potrebné do tohto procesu ráznejšie vstupovať a školskú politiku robiť
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tak, aby sa dokázal naplniť cieľ školstva a to je prispôsobovať sa požiadavkám trhu práce. Naše
školstvo, čo sa týka parametrov, žije ešte z minulosti. Poslankyňa Turčanová poukázala na
prílohu č. 5, kde sa hovorí o sociálnom zabezpečení. Návrh pre rok 2017 pre právnické a fyzické
osoby poskytujúce sociálne zabezpečenie je na úrovni 6,7 mil. €, čo je zhruba o 4,5 % viac ako
v roku 2016. Komisia sociálna sa týmto návrhom zaoberala a mala pripravené 3 alternatívy,
pretože ak by sa mali zazmluvniť všetky dnes voľné kapacity a vyhovieť množstvu žiadateľov
v poradovníku, tak by bolo potrebných viac ako 9 mil. €. Návrh komisie bol túto sumu upraviť
na 8,7 mil. €, čo je o 2 mil. viac ako suma uvedená v návrhu. Teraz nepredkladá žiadny návrh,
ale požiadala vrátiť sa k tejto veci, pokiaľ sa bude dobre hospodáriť, aby PSK vyšiel v ústrety
občanom nachádzajúcim sa v sociálnej núdzi a poskytol im túto sociálnu službu. Predseda
PSK Chudík pripomenul, že ešte v rokoch 2013 - 2014 bol rozpočet 5 mil., v rokoch 2015
a 2016 sa zvyšoval. Nastali situácie, že pri rozpočte 5 mil. sa vrátilo 30 000 – 50 000 €, ktoré
organizácie nevedeli vyčerpať. Požiadavky sú, ale treba posúdiť aké a či sú adekvátne.
Nepredpokladá 100 %-nú zazmluvnenosť, to nikdy nebude. Požiadavky musia byť jasne dané,
aby sa finančné prostriedky vyčerpali a nevracali späť. Teraz je dosť razantné navýšenie
finančných prostriedkov pre sociálnu oblasť, v prípade kladného vývoja sa môže uvažovať
o ďalšom navýšení ale tak, aby sa peniaze využili a nevrátili naspäť. Ing. Holíková má prehľad
za sociálne zabezpečenie neverejných poskytovateľov. Napr. Bratislavský samosprávny kraj 1 781 klientov, rozpočet 7,9 mil. €; Žilinský samosprávny kraj - 275 klientov, rozpočet - 1,4
mil. €; Trnavský samosprávny kraj – 233 klientov, rozpočet 1,2 mil. €; Trenčiansky
samosprávny kraj – 500 klientov, rozpočet – 2,2 mil. €; Banskobystrický samosprávny kraj –
812 klientov, rozpočet 3,3 mil. €; Nitriansky samosprávny kraj – 830 klientov, rozpočet – 5,2
mil. €. Pre klientov PSK je 6,7 mil. € dostatočný rozpočet tak porovnateľný v rámci ostatných
VÚC, že by mal byť postačujúci. PSK má 998 klientov. Poslankyňa Turčanová
nespochybňuje fakt, že PSK dáva veľa peňazí, ale treba si uvedomiť, že možno PSK je
v porovnaní s inými krajmi najhoršie v počte odkázaných ľudí. Nie je to len o tom, že inde je
iná situácia. Mladí ľudia odchádzajú za prácou mimo kraj a o starých ľudí sa treba starať.
Potreba v PSK je ďaleko vyššia ako všade naokolo. V PSK je najviac sociálnych služieb
registrovaných u najviac neverejných poskytovateľov sociálnych služieb. Všade inde tieto
služby zabezpečuje hlavne kraj a v menšej miere vznikajú zariadenia. PSK je na prvej priečke
v rámci SR v počte novovzniknutých a registrovaných zariadení sociálnych služieb. Súhlasí
s tým, že ak nemajú vyčerpať peniaze, nemá to zmysel, ale nesmie sa stať, že niekto si službu
nedovolí. Predseda PSK Chudík len chcel povedať, aby komisia sociálna pracovala aj na tom,
aby sa tie peniaze nevracali naspäť. Potom to vzbudzuje podozrenie, že tie požiadavky sú
zvláštne. Podľa uvedených čísel si myslí, že PSK je v otázke sociálneho zabezpečenia na tom
dobre, ale samozrejme že môže byť aj lepšie.
Návrh na uznesenie k bodu 9A:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. d) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov
A.
schvaľuje
A.1. rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2017 v nasledovnom členení:
Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových)
Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových)

202 545 727 €
202 545 727 €

v tom:
1.

Bežný rozpočet
Bežné príjmy

20 038 000 €
181 018 000 €
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Bežné výdavky

160 980 000 €

2.

Kapitálový rozpočet
Kapitálové príjmy
Kapitálové výdavky

- 39 495 533 €
350 000 €
39 845 533 €

3.

Finančné operácie
Finančné operácie príjmové
Finančné operácie výdavkové

Príjmy celkom (bez finančných operácií príjmových)
Výdavky celkom (bez finančných operácií príjmových)

A.2.

4.

Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok

5.

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

19 457 533 €
21 177 727 €
1 720 194 €
181 368 000 €
200 825 533 €
- 189 686 €

1 885 370 €
32 864 282 €
2 307 447 €
42 390 000 €
73 402 340 €
11 865 087 €
30 128 007 €
8 500 €
5 974 500 €

Účelové prostriedky bežného rozpočtu:
a)

3 300 000 €

b)

6 700 000 €

c)
d)

18 130 000 €
330 000 €

e)

20 000 €

f)

11 370 €

- dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské
zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia)
- 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.
- pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave
- dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z
vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
- účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z.
pre Východoslovenskú investičnú agentúru Košice na spracovanie
informačného a prezentačného materiálu ESIG
- účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. pre
Agentúru regionálneho rozvoja PSK na spolufinancovanie projektu
OSIRIS v rámci programu INTERREG EUROPE 2014 – 2020

A.3.1. Rozpis kapitálových výdavkov:
1. Oblasť financovania: ÚRAD PSK
z toho:
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
v tom:
Klimatizácia v budove Úradu PSK (zdroj 41)
Rekonštrukcia elektroinštalácie a vnútorného osvetlenia v budove PSK (zdroj 41)
Softvérové vybavenie (zdroj 41):
z toho:
SPIN – modul: Automatizácia výkazu FIN 3-04, FIN 4-04
SPIN – modul: Automatizované spracovanie výkazov po realizácii

17 377 251 €
1 869 447 €
384 447 €
4 500 €
300 000 €
79 947 €
20 612 €
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opráv v čase spracovania výkazov
Integrácia IS Fabasoft na IS Register zdravotníctva a farmácie
04.5.1 Cestná doprava
v tom:
Združená investícia medzi PSK a mestom Poprad – Prestavba križovatky
cesty č. III/3080 ul. Slovenského odboja s miestnou komunikáciou ul. Hraničná
na okružnú križovatku (mesto Poprad 250 000 €) (zdroj 41)
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
v tom:
Združená investícia medzi PSK a mestom Humenné – Vybudovanie
futbalového ihriska s umelým trávnatým povrchom (zdroj 41)
Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z.
pre Futbal Tatran arénu, s. r. o. (zdroj 41)

35 335 €
24 000 €
300 000 €

300 000 €
1 185 000 €

100 000 €
1 085 000 €

2. Oblasť financovania: PROJEKTY
z toho:
04.1.2
Všeobecná pracovná oblasť
v tom:
Zníženie energetickej náročnosti budov (ELENA) – PD a realizácia
investícii (zdroj 52 – EIB z r. 2017)

4 800 000 €

3. Oblasť financovania: DOPRAVA
z toho:
04.5 Cestná doprava (SÚC PSK)
v tom:
Strojné investície – posypové vozidlá – dofinancovanie (zdroj 52 – EIB r. 2017)
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest II. a III. triedy (zdroj 52 – EIB z r. 2017)
Rekonštrukcia cesty – účelová komunikácia Levoča – Mariánska hora
II. a III. etapa – dofinancovanie (zdroj 41)

4 000 000 €

4. Oblasť financovania: KULTÚRNE SLUŽBY
z toho:
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
v tom:
Divadlo Jonáša Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených
plôch – 3. – 5 . etapa (zdroj 41)
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni – Vytvorenie modernej
interaktívnej expozície stavebníctva na hrade Ľubovňa (rezervný fond)
Rekonštrukcia Podtatranského múzea v Poprade – II. etapa (zdroj 41)

4 800 000 €

4 800 000 €

4 000 000 €
260 000 €
3 240 000 €
500 000 €
598 087 €
598 087 €

363 553 €
20 000 €
214 534 €

A.3.2. Rozpis kapitálových výdavkov (nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2016 –
presun do roku 2017):
6 109 717 €
1. Oblasť financovania: ÚRAD PSK
z toho:
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)
v tom:
Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK (rezervný fond)
04.5.1 Cestná doprava
v tom:
Združená investícia medzi PSK a mestom Vysoké Tatry – Tatranská Lomnica,
prestavba existujúcej križovatky cesty č. II/537 s miestnou komunikáciou na okružnú
križovatku – uznesenie ZPSK č. 304/2016 z 23.2.2016 (zdroj 52 - EIB z r. 2016)
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo
v tom:
Združená investícia medzi PSK a mestom Snina – Vybudovanie futbalového

1 209 870 €
459 870 €
459 870 €
150 000 €

150 000 €
100 000 €

18

ihriska s umelým trávnatým povrchom – uznesenie ZPSK č. 206/2015
z 25.8.2015 (rezervný fond)
09 Vzdelávanie
v tom:
Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku (rezervný fond)

100 000 €
500 000 €
500 000 €

2. Oblasť financovania: DOPRAVA
z toho:
04.5 Cestná doprava (SÚC PSK)
v tom:
Strojné investície – posypové vozidlá (v tom zdroj 52 - EIB z r. 2016
2 530 000 €, rezervný fond 235 000 €)
Rekonštrukcia ciest III/06815, Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba (rezervný fond)
Rekonštrukcia cesty – účelová komunikácia Levoča – Mariánska hora
II. a III. etapa (rezervný fond)
3. Oblasť financovania: VZDELÁVANIE
z toho:
09 Vzdelávanie
v tom:
Škola v prírode Detský raj – Rekonštrukcia hlavnej budovy
“Detský raj“ Tatranská Lesná (rezervný fond)
Hotelová akadémia Humenné – Oplotenie školského areálu (rezervný fond)
Stredná umelecká škola Prešov – Decentralizácia vykurovania (rezervný fond)
4. Oblasť financovania: SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
z toho:
10 Sociálne zabezpečenie
v tom:
CSS Zátišie Snina – Rekonštrukcia budovy sídla CSS Zátišie
v Snine (rezervný fond)
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – Rekonštrukcia objektu Lipa (rezervný fond)
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia
kanalizácie v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí (zdroj 52 – EIB z r. 2016)

B.
C.

2 930 000 €
2 930 000 €

2 765 000 €
65 000 €
100 000 €
680 340 €
680 340 €

613 240 €
31 100 €
36 000 €
1 289 507 €
1 289 507 €

284 000 €
143 780 €
861 727 €

berie na vedomie
rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2018 – 2019
žiada
Úrad PSK predložiť rozpis kapitálových výdavkov podľa bodu A.3.1. tohto uznesenia
bod 2 (v objeme 4 800 000 €) a bod 3 (v objeme 3 240 000 €) do najbližšieho rokovania
Zastupiteľstva PSK.

Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie k bodu 9B:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e stanovisko
hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky 2017 – 2019.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík požiadal vedenie SÚC PSK, aby na zasadnutie Zastupiteľstva PSK vo
februári pripravilo návrh rozpisu kapitálových výdavkov prerokovaný s poslancami PSK za
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jednotlivé okresy. Tento mechanizmus je už zaužívaný niekoľko rokov. Konkrétne čísla musia
byť poslancom predložené do konca roka 2016. Ďalej požiadal Ing. Pojezdalu, vedúceho
odboru implementačnej jednotky ELENA, aby pripravil rozpis kapitálových výdavkov
v objeme 4,8 mil. € na konkrétne projekty najneskôr do konca januára 2017, následne bude
predložený zastupiteľstvu vo februári 2017.

K bodu 10 – Zlúčenie Krajského múzea v Prešove s Vlastivedným
múzeom v Hanušovciach nad Topľou a zmena formy hospodárenia
Krajského múzea v Prešove: Mgr. Fitzeková, vedúca odboru kultúry Úradu
PSK, uviedla, že 1. 4. 2002 prevzal PSK do svojej zriaďovateľskej pôsobnosti spolu 8 múzeí.
Za uplynulých 15 rokov sa postupne vyvíjali, niektoré si uchovali svoj vlastivedný charakter,
iné sa špecializovali. Faktom však je, že práve krajské múzeum, nachádzajúce sa v krajskom
meste Prešov, nedostatočne zareagovalo na zmenené podmienky múzejnej praxe a to v podstate
doviedlo múzeum na posledné priečky v návštevnosti zariadení v PSK. V roku 2015 navštívilo
toto múzeum v treťom najväčšom meste SR 5 123 návštevníkov. Na rozdiel od tohto múzea,
len 20 km ďalej v Hanušovciach na Topľou sa nachádza vlastivedné múzeum, ktorému pred
dvomi rokmi pribudol archeopark. Z týchto dôvodov predkladá návrh na zlúčenie týchto dvoch
múzeí, ktoré delí od seba iba 20 km. Očakáva, že zlúčenie prinesie optimalizáciu odborných,
technických aj administratívnych funkcií, že sa podarí vytvoriť silnejšiu a výraznejšiu inštitúciu
v rámci múzejníctva, že nová inštitúcia dokáže efektívnejšie využiť ľudské zdroje, prinesie
vyššiu úroveň marketingových aktivít a modernejší spôsob prezentácie zbierok prípadne aj
nové expozície. Po zlúčení by mali prejsť všetky práva a povinnosti zrušenej organizácie na
nástupnícku organizáciu, ktorou sa stáva Krajské múzeum v Prešove. Zdôraznila, že v žiadnom
prípade nedôjde k ohrozeniu činnosti v Hanušovciach nad Topľou. Bude tam plne funkčná
pobočka rovnako ako v Stropkove, ktorá funguje od roku 2008. Po zlúčení týchto dvoch múzeí
by malo vzniknúť krajské múzeum, v ktorom sa zníži počet zamestnancov. Od 1. januára by
mali fungovať 3 organizačné jednotky: 1) Prešov, 2) Hanušovce nad Topľou, 3) Stropkov.
V rámci Prešova by to mali byť objekty Kumšt a Rákociho palác, v rámci Hanušoviec objekty
archeopark a kaštieľ a budova správcu a Stropkov. Plánuje sa aj zrušenie veľmi neefektívnej
pobočky hanušovského múzea vo Vranove nad Topľou, ktorá je umiestnená v priestoroch
Hornozemplínskeho osvetového strediska. Nie je to veľmi vydarený projekt prezentácie
vzhľadom na budovu, kde sa nachádza, ale aj prezentačné možnosti. V roku 2015 túto pobočku
navštívilo iba 800 návštevníkov. Predpokladá sa, že vo Vranove by mohla byť vytvorená plne
nová expozícia, ktorá bude vyplývať z archeologických vykopávok na vodnom hrade
a perspektívne by tu v budúcnosti mohlo vzniknúť podzemné múzeum. K zlúčeniu Krajského
múzea v Prešove s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou vydalo súhlasné
stanovisko ministerstvo kultúry aj ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, nakoľko
v Hanušovciach nad Topľou sa realizoval projekt financovaný z európskych zdrojov.
Diskusia:
Poslanec Ragan informoval prítomných, že zlúčenie Vlastivedného múzea v Hanušovciach
nad Topľou sa týka okresu Vranov nad Topľou a stretáva sa s určitou nevôľou časti občanov,
pretože stratí svoju subjektivitu a má byť zrušené skoro v okresnom meste. Odzneli tu
argumenty a sú jasné ekonomické, personálne a organizačné záležitosti. Z tohto dôvodu je rád,
že predkladateľka materiálu prezentovala a určite sa s tým stotožňuje aj predseda PSK a vedenie
PSK, že ostane zachovaný rozsah činností tohto múzea napriek tomu, že už to nebude
samostatný subjekt ale pobočka. V Hanušovciach je naozaj kvalitná múzejnícka činnosť, sú
tam kvalitné projekty zrealizované zo štrukturálnych fondov, jedným z nich je archeopark.
Preto apeluje na zachovanie tejto činnosti. K zachovaniu expozície vo Vranove nad Topľou
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dodal, že to nebola najvydarenejšia činnosť, ale bude treba hľadať alternatívu, ktorou môže byť
vodný hrad. Sú potrebné ešte rokovania o tejto otázke s hľadaním takého riešenia, aby sa práve
tento vodný hrad podarilo zrealizovať a aby bol alternatívou expozičnej muzeálnej činnosti pre
mesto Vranov nad Topľou. Je rád, že tu odznel takýto prísľub od vedúcej odboru kultúry a verí,
že sa bude pokračovať v rokovaniach s vedením PSK tak, ako to prezentoval aj predseda PSK
pri osobnej návšteve týchto priestorov. Poslanec Berta chápe snahu zefektívniť muzeálnu
činnosť týchto dvoch subjektov, avšak vyjadruje svoju osobnú obavu, že ich zlúčením stratí
múzeum v Hanušovciach svoju vlastnú identitu. Tento renesančný barokový kaštieľ potrebuje
v najbližšom období finančné zdroje na rekonštrukciu. V minulosti bol spracovaný projekt, ale
neprešiel, nepamätá si presnú sumu v rozpočte na rekonštrukciu. Objekt potrebuje
rekonštruovať strechu a iné časti. Vyjadruje svoju obavu preto, či týmto krokom bude múzeum
dostatočným partnerom krajského múzea v porovnaní s návštevnosťou, ktorá dosahovala
o tisícku menej návštevníkov ako krajské múzeum. Okres Vranov nad Topľou, ktorý je tretím
či štvrtým najväčším okresom PSK, by v budúcnosti mal mať aspoň jedno múzeum. To, že
v okresnom meste by ho malo nahradiť podzemné múzeum bývalého vodného hradu, sa v tejto
chvíli javí ako utópia z dôvodu veľkého objemu potrebných finančných prostriedkov
a vynaloženej práce na to, aby také niečo začalo fungovať. V tejto chvíli vyjadruje svoj osobný
nesúhlas s takýmto krokom z obavy, že identita tohto múzea zanikne a krajské múzeum bude
uprednostňované pred touto okresnou pobočkou. Poslanec Krajňák nevie v tejto chvíli
posúdiť, či ide o dobrý alebo zlý krok, ale poslanci vyjadria svoj názor hlasovaním. Je pravdou,
že návštevnosť Krajského múzea v Prešove bola dosť nízka oproti iným zariadeniam. Keď
v minulosti porovnávala komisia kultúry tento subjekt s návštevnosťou národnej kultúrnej
pamiatky Solivar, tak návštevnosť za posledných 5 rokov bola veľmi porovnateľná. Kultúra
ako taká v Prešove a okolí je odsúdená na integráciu, istú formu spolupráce a vzájomnú
podporu. Ak návštevník navštívi krajské múzeum, už by mal byť navigovaný na Solivar, do
archeoparku v Hanušovciach alebo do Múzea A. Warhola v Medzilaborciach a naopak. Takže
spolupráca je nutná. Treba ale povedať, že Krajské múzeum v Prešove trošku ostalo mimo
pozornosti, lebo sa opravuje galéria a Kumšt. Pri návšteve krajského múzea v zimnom období
bolo v objekte studené a nevľúdne prostredie. Požiadavky sú jasné, potreba financií na
rekonštrukciu elektroinštalácie aj samotných priestorov, čiže budova krajského múzea vyžaduje
investície, aby bola zachovaná a zabezpečená istá úroveň kvality kultúry pre návštevníka
vrátane možných detských atrakcií. Tu má PSK ešte istý dlh voči Krajskému múzeu v Prešove.
Poslanec Chlapeček dodal, že komisia kultúry sa zaoberala nielen konkrétnym zlučovaním
týchto organizácií, ale táto téma sa objavuje aj pri ďalších inštitúciách. Takým príkladom bolo
aj zlúčenie PUĽS-u s DJZ v Prešove. Členovia komisie kultúry a národnostných menšín nemali
vážnejšie výhrady a pripomienky k predkladanému materiálu. Komisia odporúča zastupiteľstvu
schváliť navrhované zlúčenie. Z pohľadu poslanca Kahanca niekde treba aj spolupracovať aj
zlučovať. Nemá jednoznačný postoj k tomu, či to treba spraviť, len chce upozorniť na jeden
problém. Múzeum v Hanušovciach malo vysokú návštevnosť na relatívne malú lokalitu.
Krajské múzeum v Prešove na veľkú lokalitu nemalo až takú vysokú návštevnosť, akú by malo
mať. Podstatné asi bude, kto to bude riadiť a či zlepší alebo zhorší tieto pomery. Chcel vedieť,
ako sa bude riešiť v budúcnosti personálne obsadenie. Podľa slov predsedu PSK Chudíka
záleží od uhla pohľadu. PSK ide zrušiť právnu subjektivitu Vlastivedného múzea
v Hanušovciach nad Topľou. Nevyzerá to veľmi dobre. Pripomenul rokovanie v meste
Hanušovce pred 8 - 9 rokmi, kedy ponúkol mestu múzeum za 1 €, ktoré s tým nesúhlasilo.
Zobralo len malý kaštieľ, ktorý sa nakoniec opravil cez eurofondy. Toto múzeum sa stále bralo
ako jedno z posledných z dôvodu jeho lokalizácie. Druhý uhol pohľadu je ten, že to bude krajské
múzeum. Či bude na úkor Prešova, závisí od toho, ako sa bude správať predseda PSK, poslanci
PSK, poslanci za okres Vranov nad Topľou, poslanci za okres Prešov. Pri normálnom postoji
to vôbec nemôže mať vplyv na vývoj múzea v Hanušovciach nad Topľou. Ak by to náhodou
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chcel niekto meniť, zmení to, či tam bude právna subjektivita alebo nie. Je to jeho názor.
Poverenie riaditeľky p. Kotorovej vedením Krajského múzea v Prešove malo veľmi pozitívny
vplyv na obidve múzeá, preto je dnes predložený tento návrh, ktorý vychádza z praxe. Je
pravdou, že výber predošlých riaditeľov neposunul Krajské múzeum v Prešove dopredu. Keby
malo iného riaditeľa, možno by k tejto veci nedošlo. Tým odpovedá na otázku poslanca
Kahanca. Uskutoční sa výberové konanie na funkciu riaditeľa krajského múzea. Nemal by to
hovoriť, ale lepší ako riaditeľka p. Kotorová nebude nikto iný. Keďže tam pôsobí a pracuje, je
to záruka, že Vlastivedné múzeum v Hanušovciach bude funkčné. K múzejnej expozícii
v Osvetovom stredisku vo Vranove nad Topľou dodal, že mesto tam neplatí za energie, bola to
myšlienka práve mesta Vranov a predošlého primátora. Návštevnosť bola 800 ľudí a pýta sa,
čo s tým ďalej, nie je to len na PSK. Mesto opravovalo budovu kultúrneho strediska, ale časť s
knižnicou PSK bola vynechaná. PSK chce knižnicu presťahovať do osvetového strediska. Ak
mesto opraví tú časť, nebude ju PSK sťahovať. Môže sa to vymeniť a expozícia môže prísť
tam. Mesto Vranov príde s návrhom, že chce múzeum priamo vo Vranove, ale keď PSK chce,
aby zaplatilo aspoň za energie v danom priestore, tak s tým nesúhlasí. Mesto Vranov
neprispieva absolútne ničím a bolo to v podstate jeho požiadavka. PSK tam expozíciu nechcel
zriaďovať. Od prvej chvíle sa vedelo, že to zrejme nebude dobrý projekt, čiže urobilo sa niečo
len preto, aby to bolo urobené. Život ukázal, že to nebol až taký dobrý a výrazný krok. PSK
spraví všetko pre funkčnosť vodného hradu. Bude tam potrebný veľký objem finančných
prostriedkov. Otázna je možnosť použitia štrukturálnych fondov. Za stanoviskom krajského
pamiatkového úradu sa stále čaká. Osobne túto vec urgoval, aby sa tento problém mohol riešiť
vo vzťahu napr. k výzvam. Keďže pôjde o prvé takéto múzeum v SR, mohlo by pomôcť aj
ministerstvo kultúry. PSK je tam pripravený investovať asi 150 000 € potrebných na ďalší
archeologický prieskum celej časti. PSK to chce riešiť, ale z vlastných zdrojov veľmi ťažko.
Nikto nechce Vlastivednému múzeu v Hanušovciach ublížiť. Z jeho pohľadu si dovolí tvrdiť,
že zlúčenie bude pre toto múzeum lepšie. Osobne v tom nevidí problém. Poslanec Damankoš
požiadal, aby už pri výberovom konaní bolo pre riaditeľa stanovené určité funkčné obdobie na
základe schváleného uznesenia. Postupne by sa tak nabiehalo na limitované funkčné obdobia
a neboli už tak nekonečné funkčné obdobia. Mohlo by to byť už zakomponované v podkladoch
pre výberové konanie. Ako poslanec za okres Prešov by sa mohol z tejto situácie tešiť, ale ako
poslanec za okres Vranov by to vnímal ako trestanie relatívne úspešného malého múzea tým,
že sa spája s relatívne neúspešným veľkým múzeom. Rozumie poslancom za okres Vranov.
Verí, že nový manažment múzea rozbehne prácu v takej miere, že o pár rokov budú poslanci
hovoriť o toľkej robote, že múzeum treba rozdeliť na dva právne subjekty, pretože jeden to
nezvláda.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona
NR SR č. 206/ 2009 Z. z. o múzeách a galériách
A) z r u š u j e
bez likvidácie Vlastivedné múzeum, Zámocká ulica 160/5, 094 31 Hanušovce nad Topľou,
IČO 37781138 a to formou zlúčenia s Krajským múzeom v Prešove, Hlavná ulica 86, 080
01 Prešov, IČO 37781278, ktoré sa stáva právnym nástupcom a na ktorého prechádzajú
v celistvosti práva a povinnosti zaniknutej organizácie.
B) u r č u j e,
že všetok majetok v správe Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou, vrátane
súvisiacich práv a záväzkov, prechádza s účinnosťou k 1. 1. 2017 na právneho nástupcu -
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Krajské múzeum v Prešove. Vecné a finančné vymedzenie majetku vrátane súvisiacich
práv a záväzkov bude konkrétne zadefinované v odovzdávacom protokole.
C) m e n í
spôsob financovania Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov, IČO
37781278, z príspevkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu ku dňu 1. 1. 2017.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 0
zdržalo sa: 6
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Návrh na predloženie projektovej žiadosti o NFP na
vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť dopravy „Plán
udržateľnej mobility PSK“ v rámci IROP 2014 - 2020, Prioritná os
1 - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita
1.2.: Ing. Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, na základe výzvy
ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka zverejnenej v rámci operačného programu
IROP, predkladá žiadosť PSK o NFP na vypracovanie strategického dokumentu pre oblasť
dopravy s názvom Plán udržateľnej mobility PSK. Dôvody pre realizáciu projektu a ciele plánu
udržateľnej mobility sú uvedené v samotnom materiáli. Vypracovanie tohto strategického
dokumentu je podmienkou pre čerpanie finančných prostriedkov pre všetky nasledujúce
navrhované projekty do dopravného systému v kraji na programové obdobie 2014 – 2020,
okrem tzv. bezpečných projektov. Tento materiál bol prerokovaný a odporúčaný na schválenie
komisiou dopravy a komisiou finančnou.
Diskusia:
Poslanec Baran veľmi víta takúto výzvu v oblasti dopravy, ktorá by mala riešiť komplexne
dopravu aj všetky štruktúry a prepojenia jednotlivých systémov a druhov dopravy, pretože je
to naozaj veľmi vážny problém v kraji. V prípade schválenia tejto žiadosti o NFP sa zaujímal
o predstavu pri spracovaní celého plánu mobility, či sa budú súbežne s ním spracovávať
a podporovať plány mobility miest alebo regiónov v rámci kraja a spôsob jeho prerokovania
napr. po určitých oblastiach a pod. Ďalej chcel vedieť, v akom štádiu je schválený generel
dopravy a jeho nadväznosť na tento plán. Ing. Barnáš odpovedal, že generel je územná
dopravná dokumentácia, takže je to súčasť plánu udržateľnej mobility, z ktorej sa bude
vychádzať. Samotná realizácia projektu po ukončení verejného obstarávania by mala trvať
zhruba 12 – 15 mesiacov. Uvedený dokument bude zrejme schvaľovať zastupiteľstvo, ale
nebude to forma, akou sa obstaráva územný plán. Podľa slov poslanca Barana je prirodzené
schválenie zastupiteľstvom, ale je dôležité prerokovanie po regiónoch, pretože tento plán by
mal nadväzovať na jednotlivé miestne, mestské a lokálne regióny. Jedinú obavu má z toho, či
v tomto procese plánovacieho obdobia 2014 – 2020 to stihne PSK aspoň do roku 2019. Problém
vidí práve v tom. Ing. Barnáš dodal, že určite bude snaha prerokovať daný plán aj v rámci
regiónov a vypracovanie tohto dokumentu sa jednoducho musí stihnúť, lebo je to podmienka
pre čerpanie ďalších projektov. Daný čas musí byť dostatočný na jeho celkové vypracovanie.
Poslanec Kahanec nadviazal na odstavec v bode 3. s názvom Posúdenie súčasného stavu
a implementácie. Posúdenie súčasného stavu a opis východiskových situácií je jasný. Zaujíma
sa o to podstatné, teda určenie merateľných, reálnych ale pritom ambicióznych cieľov vrátane
realizácie opatrení v doprave, ktorá je už dlhé roky problémom mnohých lokalít a miest PSK.
Osobne by tiež privítal, aby sa o navrhovaných reálnych veciach diskutovalo na úrovniach
okresov, lebo je potrebné zamerať sa na jednotlivé menšie územia a potom ich zastrešiť celkovo
v rámci kraja. Doprava je naozaj vážnym problémom a cesty dávajú možnosť a šancu rozvoju
kraja ako celku. Poslanec Sokol povedal, že plán udržateľnej mobility je veľmi dôležitý
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materiál v rámci celého systému dopravy. Na jeho príprave sa podieľajú ľudia s odbornosťou
v dopravnej oblasti zastúpení SÚC PSK a prepravcami PSK. Tohto roku bol schvaľovaný
generel dopravnej obslužnosti v rámci PSK a tento projekt bol predkladaný aj na úrovni dopravy
celej SR. Na rokovaní v Tatrách ho zobrali na vedomie aj ostatné samosprávne kraje SR. Plán
udržateľnej mobility je dôležitým materiálom k tomu, aby už schválené projekty v rámci 18
projektov cestnej dopravy boli nadväzne akceptované a riešiteľné aj v tomto samotnom pláne.
Prvých 5 projektov je už vo schvaľovacom procese, čiže je potreba urýchleného riešenia.
Finančné zdroje v objeme 408 000 € sú na tento účel vyčlenené. Verí, že jednotlivé odbory
Úradu PSK spracujú urýchlene predmetný dokument takým spôsobom, aby prebehla kvalitná
súťaž a dodávateľ spracoval dokument s obsahom komplexného materiálu aj s jednotlivými
sídelnými centrami v danom regióne. Na tomto materiáli je potrebné pracovať veľmi rýchlo
a hlavne kvalitne.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu „Plán
udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Územným plánom Prešovského samosprávneho kraja a platným Programom
hospodárskeho a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP, maximálne do výšky
20 400 eur pre roky 2017 - 2018
4. zabezpečenie predfinancovania projektu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po
schválení žiadosti o NFP, maximálne do výšky 408 000 eur pre roky 2017 - 2018.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC
Prešovského kraja 2017 pre umiestnenie nadradenej technickej
infraštruktúry - Prepojovacieho plynovodu Poľsko – Slovensko:
Ing. Barnáš, vedúci odboru regionálneho rozvoja Úradu PSK, informoval prítomných, že
spoločnosť EUSTREAM, a. s., Bratislava požiadala listom PSK o zapracovanie prepojovacieho
plynovodu Poľsko – Slovensko do súčasne platného Územného plánu PSK. Ide o významný
medzinárodný projekt podporovaný vládou SR a EÚ. Dôvodom je časový harmonogram
realizácie tejto stavby, kedy bez zapracovania projektu do územnoplánovacej dokumentácie
nebude možné vydať územné rozhodnutie, ktoré je naplánované v apríli 2017. Tento termín by
mohol byť dodržaný, nakoľko začiatok obstarávania zmien a doplnkov platného územného
plánu je naplánovaný v januári 2017 a schvaľovanie v apríli 2017. Prepojovací plynovod je
zapracovaný aj v novom Územnom pláne PSK, tento však bude schvaľovaný až koncom roka
2017. Spoločnosť EUSTREAM ďalej vo svojej žiadosti uviedla, že nakoľko podnet na zmenu
územnoplánovacej dokumentácie je vyvolaný investorom projektu, všetky náklady na
spracovanie zmien a doplnkov platného územného plánu regiónu budú hradené investorom
projektu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. c) zákona NR
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
§ 3 písm. f) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov
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štátnej správy na obce a vyššie územné celky a § 17 ods. 1 a ods. 2 písm. c) a § 30 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení
neskorších predpisov
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na obstaranie Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre
umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry – Prepojovacieho plynovodu Poľsko –
Slovensko
B/ s ú h l a s í
so začatím obstarania Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Prešovského kraja 2017 pre
umiestnenie nadradenej technickej infraštruktúry – Prepojovacieho plynovodu Poľsko –
Slovensko na náklady žiadateľa – investora projektu EUSTREAM, a. s., Bratislava.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 13A – Vlajkový projekt PSK “Svätomariánska púť“
(„Svetlo z východu“) programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko
2014 - 2020 - schválenie a financovanie projektu: Doc. PhDr. Dorčák,
PhD., oddelenie IPC, pripomenul, že v júni bol Zastupiteľstvom PSK schválený projektový
zámer projektu Svätomariánska púť (Svetlo z východu). Dňa 28. 9. 2016 bol projekt schválený
a odporúčaný na financovanie monitorovacím výborom programu Interreg V-A Poľsko Slovensko 2014 – 2020. Následne prebiehali zazmluvnenia a boli podpísané partnerské zmluvy.
Vďaka tomuto projektu príde do PSK viac ako 2 mil. €. Dnes je predložený materiál týkajúci
sa vyslovene PSK ako vedúceho partnera s rozpočtom 562 841,84 €.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja vo vlajkovom projekte „Svätomariánska púť“
(„Svetlo z východu“) schválenom v rámci programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko
2014 - 2020
2. spolufinancovanie vlajkového projektu „Svätomariánska púť“ („Svetlo z východu“)
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 5 %, čo predstavuje 28 142,09
eur z celkového schváleného rozpočtu PSK 562 841,84 eur
3. predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov Prešovského
samosprávneho kraja do obdobia refundácie výdavkov.
Vedúci partner

Názov projektu

Hodnota
Výška
finančného
spolufinancovania
príspevku
(5 %)
EFRR+ŠR
(95%)
Prešovský
Svätomariánska
562 841,84 € 534 699,75 € 28 142,09 € (BV)
samosprávny kraj púť
(„Svetlo BV/z
celkovej (BV)
z východu“)
alokácie projektu
4 056 377,84 €/

Hlasovanie:
za: 43
Návrh na uznesenie bol schválený.

Celkový
rozpočet
projektu VP

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 13B – Medzinárodný projekt PSK „PROMETEUS“
programu Interreg Europe – schválenie a financovanie projektu:
Doc. PhDr. Dorčák, PhD., oddelenie IPC, uviedol, že dňa 7. 6. 2016 bol zastupiteľstvom
schválený projektový zámer projektu PROMETEUS. Ide o medzinárodný projekt pod schémou
Interreg Europe, ktorý je dnes rovnako vo fáze zazmluvňovania a hovorí o propagácii
elektromobility. PSK je v ňom v konzorciu vedenom vedúcim partnerom Ministerstvom
dopravy Malta s ďalšími projektovými partnermi Korutánsko v Rakúsku, Castilla y León
v Španielsku, Lazio v Taliansku a know-how partnerom Pollitecnico v Miláne. PSK je jediný
zo strednej a východnej Európy. Z pôvodne predložených 211 žiadostí, je podporených 65
projektov. Bolo to schválené monitorovacím výborom Interreg Europe dňa 5. 10. 2016. Dnes
predkladá samotné schválenie projektu.
Diskusia:
Poslanec Sokol vyzdvihol činnosť IPC pod novým vedením a tiež prácu ďalších ľudí, ktorí sa
podieľali na vypracovaní a úspešnosti obidvoch projektov. Verí, že ich IPC úspešne aplikuje
a zrealizuje. Poslanec Kahanec poprial tomuto projektu, aby sa mu podarilo presadzovať to,
čo je uvádzané v úvode dôvodovej správy, teda stimulovať rast v jednotlivých regiónoch EÚ
a členských štátoch a znižovať existujúce disparity medzi jednotlivými regiónmi EÚ
a členských štátov. Aby sa to teda podarilo už konečne aj na Slovensku.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
1. účasť Prešovského samosprávneho kraja v medzinárodnom projekte „PROMETEUS“
(PROMotion of EmobiliTy in EU regionS) schválenom v rámci programu Interreg Europe
2. spolufinancovanie medzinárodného projektu „PROMETEUS“ (PROMotion of EmobiliTy
in EU regionS) z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 15 %, čo
predstavuje 26 768, 25 eur z celkového schváleného rozpočtu PSK 178 455 eur
3. predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov Prešovského
samosprávneho kraja do obdobia refundácie výdavkov.
Partner

Prešovský
samosprávny kraj

Názov projektu

Celkový
Hodnota
Výška
rozpočet
finančného
spolufinancovania
partnera
príspevku
(15%)
projektu
EFRR (85%)
PROMETEUS
178 455,00 € 151 686,75 € 26 768,25 € (BV)
(PROMotion of (BV)/z celkovej (BV)
EmobiliTy in EU alokácie projektu
regionS
1 401 665 €/

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 14 – Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 - schválenie projektových žiadostí
v oblasti trvaloudržateľnej cezhraničnej dopravy (prioritná os 2):
Ing. Havrila, poverený vedením SÚC PSK, oboznámil prítomných s tým, že v mesiaci máj
SÚC PSK predložila na Spoločnom technickom sekretariáte v Krakove v rámci vyhlásenej
výzvy 4 projekty. Jeden z nich, týkajúci sa štruktúry oblasti Pieninských národných parkov,
nebol schválený z dôvodu nedodania potrebných dokumentov z poľskej strany. Pre 3 projekty
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uvedené v tomto návrhu na uznesenie s predpokladaným rozpočtovým nákladom na slovenskej
strane cez 10,3 mil. € vydal dňa 6. 10. 2016 monitorovací výbor STS v Krakove rozhodnutie
o ich schválení s prevedením posledných korekcií. Doba trvania týchto projektov je 20
mesiacov. V súčasnej dobe sú na STS v Krakove pripravované zmluvy o poskytnutí finančného
príspevku s predpokladom ich podpísania do konca roka 2016. V projekte, kde je partnerom
SÚC PSK a Podkarpatské vojvodstvo, je podpis zmluvy o finančnom príspevku podmienený
doložením príslušných povolení zo strany poľského partnera v priebehu decembra. V druhom
návrhu na uznesenie požiadal o opravu textu v stĺpci stručného popisu aktivít projektu. Správne
znenie je: „Na slovenskej strane sú navrhnuté úseky cesty III/3548 a III/3587 Miroľa –
križovatka Makovce.“
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.
spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci
schváleného projektu „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi mestami Snina Medzilaborce – Krosno“ z Programu cezhraničnej spolupráce PL/SR 2007-2013 vo
výške 174 941 eur
2.
predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia
refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Partner

Názov projektu

Správa a
údržba ciest
PSK

Rozvoj cestnej
infraštruktúry medzi
mestami Snina Medzilaborce Krosno

Rozpočet
Spolufinancovanie
projektu (z toho
(5%)
BV/KV)

Stručný popis aktivít/cieľ
projektu

Vedúcim partnerom projektu je
SÚC PSK, partnerom projektu je
Wojewodztwo Podkarpackie.
174 940,84 €
3 498 816,36 €
KV: 3 425 936,89€ KV: 171 296,84 € Na slovenskej strane sú navrhnuté
BV: 72 879,47 € BV: 3 644,00 € úseky cesty II/567 Čabalovce –
Hostovice a II/575 Medzilaborce,
okružná križovatka – Palota.

Hlasovanie:
za: 45
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
1.
spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci
schváleného projektu „Modernizácia cestného spojenia Snina - Medzilaborce –
Krosno“ z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020 vo výške 167 788 eur
2.
predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia
refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.
Partner

Správa a
údržba ciest
PSK

Názov projektu

Rozpočet
Spolufinancovanie
projektu (z toho
(5%)
BV/KV)

Modernizácia
3 355 757,95 €
167 787,93 €
cestného spojenia
KV: 3 296 157,31 € KV: 164 807,87 €
Snina - Medzilaborce BV: 59 600,64 € BV:
2 980,06 €
Krosno

Stručný popis aktivít/cieľ
projektu

Vedúcim partnerom projektu je
Powiat Krosnienski, partnerom
projektu je SÚC PSK. Na
slovenskej strane sú navrhnuté
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úseky cesty III/3548 a III/3587
Miroľa – križovatka Makovce.

Hlasovanie:
za: 46
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1.
spolufinancovanie vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci
schváleného projektu „Modernizácia cestného spojenia Prešov - Bardejov –
Gorlice“ z Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko – Slovensko
2014 – 2020 vo výške 175 953 eur
2.
predfinancovanie nižšie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia
refundácie výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce
INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Partner

Názov projektu

Správa a
údržba ciest
PSK

Modernizácia
cestného spojenia
Prešov - Bardejov Gorlice

Rozpočet
Spolufinancovanie
projektu (z toho
(5%)
BV/KV)
3 519 049,29 €
KV: 3 456 898,29 €
BV: 62 151,00 €

Hlasovanie:
za: 47
Návrh na uznesenie bol schválený.

175 952,47 €
KV: 172 844,91 €
BV: 3 107,56 €

proti: 0

Stručný popis aktivít/cieľ
projektu

Vedúcim partnerom projektu je
SÚC PSK. Na slovenskej strane
sú navrhnuté úseky cesty II/545
Raslavice – Janovce, Bardejov –
Kľušov a Regetovka – Becherov.

zdržalo sa: 0

K bodu 15 – Program SK08 Cezhraničná spolupráca 2009 - 2014
Schéma malých grantov NFM „Monitoring klimatických
podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom
pohraničí“ – schválenie a financovanie dodatočných aktivít
projektu: Ing. Havrila, poverený vedením SÚC PSK, uviedol, že tento projekt SÚC PSK
už realizuje od februára 2016 v celkovej hodnote 149 225 € s partnermi Velykyj Bereznyj
(Ukrajina) a obcou Ubľa. Trvanie projektu je do 30. 4. 2017. Jadrom projektu je financovanie
10 kusov informačných meteorologických staníc s kamerovým dohľadom využívaných v
dispečerskej činnosti pri zimnej údržbe ciest. V súčasnosti sú v rámci tohto programu
z Nórskeho finančného mechanizmu vyčíslené úspory globálne po verejnom obstarávaní. Na
základe tohto SÚC PSK predložila dňa 30. 11. 2016 žiadosť na správcu systému dodatočnej
aktivity a to osadenie ďalších 15 kusov meteorologických staníc v okresoch Vranov, Prešov,
Sabinov, Svidník, Stropkov na kritických úsekoch, ktoré sa vyskytujú počas zimnej údržby
ciest. Celkové dodatočné finančné prostriedky sú vyčíslené na 132 900 €, spoluúčasť je 15 %
v sume 19 935 €. Výška grantu plus štátny rozpočet predstavuje čiastku 112 965 €. Podmienkou
realizácie je dodržanie termínu 30. 4. 2017.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
schvaľuje
1. spolufinancovanie vo výške 15 % z oprávnených výdavkov v rámci schváleného projektu
„Monitoring klimatických podmienok a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom
pohraničí“ z Nórskeho finančného mechanizmu, ktoré vzišli z dôvodu potreby
prerozdelenia doteraz nealokovaných finančných prostriedkov v rámci programovej
oblasti SK08 Cezhraničná spolupráca v rámci výzvy CBC02 Schéma malých grantov
vo výške 19 935 eur
Žiadateľ

Názov projektu

Správa a
údržba ciest
PSK

Monitoring
klimatických
podmienok
a zjazdnosti
komunikácií
v slovenskoukrajinskom pohraničí

Rozpočet
Spolufinancovanie
projektu (z toho
(15%)
BV/KV)

132 900 €
KV: 105 250 €
BV: 27 650 €

19 935 €
KV: 15 787,50 €
BV: 4 147,50 €

Stručný popis aktivít/cieľ
projektu

Oprávnené aktivity projektu
majú za cieľ zabezpečiť aktuálne
informácie účastníkom cestnej
premávky dôležité pre zjazdnosť
na kritických úsekoch
v slovensko-ukrajinskom
pohraničí a dôjde
k operatívnejšiemu riadeniu
zimnej údržby.

2.

predfinancovanie vyššie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia
refundácie výdavkov Správcu schémy malých grantov v rámci Nórskeho finančného
mechanizmu 2009 - 2014.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 16 – Návrh na dofinancovanie nadlimitných výdavkov
projektu „Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta
v Šarišskej galérii“ - stavebné práce: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR
PSK, predkladá tento návrh v celkovom objeme 190 000 € vrátane DPH. Jeho podstatou je
pristúpenie ku komplexnej rekonštrukcii objektov meštianskych domov Hlavná 51 a 53.
V pôvodnom projekte neboli zahrnuté práce týkajúce sa rekonštrukcie fasád objektov. Z tohto
dôvodu bol oslovený Krajský pamiatkový úrad v Prešove na vydanie rozhodnutia, za akých
podmienok sa môžu tieto fasády zrekonštruovať. Po vydaní tohto rozhodnutia predkladá
zastupiteľstvu návrh na dofinancovanie rekonštrukcie dvorových fasád objektov Hlavná 51 a 53
a to jednak z čelnej strany z Hlavnej ulice a zo zadnej časti. Pribudla aj ďalšia požiadavka na
montáž a dodávku bleskozvodu, nakoľko pri tejto rekonštrukcii sa jeden objekt stane najvyšším
objektom na ulici Hlavnej a preto je potrebné tento bleskozvod domontovať. Uvedený materiál
prerokovala a odporučila schváliť komisia finančná dňa 24. 11. 2016.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e dofinancovanie
stavebných prác v rámci projektu “Rekonštrukcia a revitalizácia výtvarného sveta
v Šarišskej galérii“ v cene 190 000,00 eur s DPH.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 17 - Návrh na zmeny v sieti škôl a školských zariadení,
stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického
vyučovania SR: Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, informoval
prítomných o žiadosti riaditeľa SOŠ, Hlavná 6, Stropkov o vyradenie školskej jedálne, ktorá
tvorí súčasť školy zo siete škôl a školských zariadení. Táto školská jedáleň má pozastavenú
činnosť od 1. 9. 2013 kvôli nezáujmu zo strany stravníkov. Komisia školstva, mládeže, TV
a športu odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť uznesenie v predloženom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov
schvaľuje
vyradenie Školskej jedálne
ako súčasti Strednej odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov zo siete škôl a školských
zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania SR k 31.
08. 2017.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 18 – Návrh na vymenovanie riaditeľa Zariadenia
sociálnych služieb Egídius v Bardejove:

Predseda PSK Chudík uviedol, že
celkove sa uskutočnili 3 výberové konania. Ďalšie boli v DSS Jabloň (okres Humenné) a DSS
Dúbrava (okres Snina). Do výberového konania v DSS Jabloň boli prihlásení dvaja uchádzači,
len jeden splnil podmienky, v DSS Dúbrava bol prihlásený jeden uchádzač. Výberová komisia
v týchto dvoch prípadoch nevybrala do funkcie riaditeľa žiadneho uchádzača. Naďalej tam
budú ponechané poverenia riaditeľov a budú vyhlásené nové výberové konania. Od 1. 1. 2017
vzniká nové ZSS Egídius v Bardejove zlúčením dvoch zariadení, ktoré sú momentálne funkčné.
Na základe výsledkov výberového konania odporúča výberová komisia menovať do funkcie
riaditeľa ZSS Egídius v Bardejove Mgr. Oľgu Hviščovú. Materiál obsahuje dôvodovú správu,
stanovisko hlavného kontrolóra PSK a životopis.
Diskusia:
Poslankyňa Turčanová bola predsedníčkou všetkých 3 výberových komisií. Vo výberovom
konaní na funkciu riaditeľa nového ZSS Egídius v Bardejove z prihlásených uchádzačov uspela
Mgr. Oľga Hviščová, ktorú výberová komisia odporúča menovať do funkcie riaditeľa. V
ďalších dvoch výberových konaniach ani jeden z uchádzačov nesplnil písomný test tak, aby
postúpil do ústnej časti, preto bude nutné zopakovať tieto výberové konania.
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
A/ m e n u j e
do funkcie riaditeľky Zariadenia sociálnych služieb Egídius, Ťačevská 38, 085 01
Bardejov Mgr. Oľgu Hviščovú s účinnosťou od 1. januára 2017
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B/ p o v e r u j e
Mgr. Oľgu Hviščovú vykonávaním všetkých úkonov súvisiacich so zápisom
Zariadenia sociálnych služieb Egídius do registra poskytovateľov sociálnych služieb
a prípadne ostatných nevyhnutných úkonov súvisiacich so vznikom zariadenia sociálnych
služieb a jeho fungovaním do 31. decembra 2016.
Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 19 – Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017:
Predseda PSK Chudík predkladá zastupiteľstvu na schválenie termíny zasadnutí na rok 2017
v dňoch 21. 2. 2017 (utorok), 11. 4. 2017 (utorok), 19. 6. 2017 (pondelok) a 22. 8. 2017 (utorok).
Augustový termín navrhol možno skôr, ale 29. augusta je štátny sviatok. Keďže v novembri
prebehnú voľby do VÚC, októbrové zasadnutie bude prispôsobovať a určovať podľa termínu
volieb, ktorý by mal byť známy už 22. 8. 2017.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s c h v a ľ u j e
plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017 v termínoch:
21. február 2017, 11. apríl 2017, 19. jún 2017, 22. august 2017
B/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2017.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 20A – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predstavil prevod vlastníctva
prebytočného nehnuteľného majetku PSK – pozemku v katastrálnom území Prešov v správe
Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže
a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže. Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku
stanovená znaleckým posudkom predstavuje 4 420,16 €, výmera 304 m2. Správca majetok
označil ako prebytočný. Tento materiál bol prerokovaný komisiou školstva, mládeže, TV
a športu, komisiou správy majetku a radou školy.
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.2 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov, zapísaný na LV
č. 3492, k. ú. Prešov, a to:
pozemku registra CKN, parcelné číslo 15726, zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2
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B.2

B.3

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja zapísaného
na LV č. 3492, k. ú. Prešov, a to:
pozemku registra CKN, parcelné číslo 15726, zastavané plochy a nádvoria o výmere 304 m2
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. 93/216 zo dňa
12. 09. 2016, vyhotoveným znalcom Ing. Evou Orgovánovou v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 4.420,16 €, pri jednotkovej cene pozemkov 14,54 €/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
(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 – pozemok, k. ú. Prešov – 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)
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–
–
–
–

–

–

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 s Ing. Miroslavom Fuchsom, PhD., riaditeľom
Spojenej školy, Kollárova 10, Prešov (tel.: 051 746 56 11).
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 20B – Schválenie prevodu majetku obchodnou verejnou
súťažou a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže: Ing.
Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá prevod vlastníctva
prebytočného nehnuteľného majetku PSK - stavby a pozemku pod stavbou v katastrálnom
území Solivar v správe Strednej odbornej školy, Košická 20, Prešov spôsobom uskutočnenia
obchodnej verejnej súťaže a schválenia podmienok obchodnej verejnej súťaže. Všeobecná
hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom predstavuje 95 371,11 €.
Správca majetku označil majetok za prebytočný. Materiál bol prerokovaný komisiou školstva,
mládeže, TV a športu a komisiou 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

odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy, Košická 20, Prešov,
zapísaného na LV č. 3470, k. ú. Solivar, a to:
pozemok registra C KN parcelné číslo 3051/86, zastavané plochy a nádvoria o výmere 294
m 2,
stavba: prevádzková budova, súpisné číslo 14646, na pozemku registra C KN parcelné
číslo 3051/86
ťarchy: bez zápisu
spoluvlastnícky podiel: 1/1
a jeho prevod 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. 284/2016 zo dňa
02.10.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Vinklerom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov,
predstavuje 95.371,11 €, z toho stavba 69.078,69 €, pozemok 26.292,42 €, pri jednotkovej cene
pozemku 89,43 €/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
(O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prebytočný nehnuteľný
majetok PSK.

B.2
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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 – stavba s pozemkom, k. ú. Solivar, v správe SOŠ,
Košická 20, Prešov – 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
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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 – PaedDr. Danou Štefkovou, riaditeľkou Strednej
odbornej školy, Košická 20, Prešov (tel.:051/ 7588311, mobil: 0905 924 872).
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 21A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, uviedol prevod nehnuteľného majetku PSK – pozemkov pre umiestnenie zastávok
MHD v katastrálnom území Veľký Šariš v správe SÚC PSK do vlastníctva kupujúceho mesta
Veľký Šariš z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Správca majetku označil tento majetok za
prebytočný. Materiál bol prerokovaný komisiou dopravy a komisiou 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)
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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. 220, k. ú. Veľký Šariš, a to:
novovytvorený pozemok registra C KN:
parcelné číslo parcelné číslo 2809/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 163 m2,
parcelné číslo 2809/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 230 m2,
odčlenený od pozemku registra CKN parcelné číslo 2809/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 18 363 m2, zapísaného na LV č. 220, k. ú. Veľký Šariš, geometrickým plánom č.
49/2016 vyhotoveným Štefanom Vargom, B. Němcovej 12, 080 05 Prešov, úradne overeným
Okresným úradom Prešov, katastrálnym odborom dňa 26.07.2016 pod číslom G1-1273/2016.
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 393 m2.)
spoluvlastnícky podiel: 1/1
ťarchy:
Vecné bremeno, na parc. CKN 2809/1 podľa zák. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a zák. č.
656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v prospech Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361, s obsahom oprávnení na výkon
povolenej činnosti podľa zák. č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov,
najmä vstupovať na cudzie pozemky a do cudzích objektov a zariadení v rozsahu GP č.388/2011
(G1-716/2011) - pol.vz.281/2012.
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Veľký Šariš, Námestie sv. Jakuba 1, 082 21 Veľký Šariš,
IČO: 00327972, za kúpnu cenu 1,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Mesto Veľký Šariš na novovytvorených pozemkoch KN C 2809/6 a 2809/7, ktoré sa
nachádzajú pri ceste III/3451, plánuje vybudovať zastávky MHD v rámci stavby „Veľký Šariš
– IBV Sordok“, stavebný objekt SO Zastávky MHD“. Ide o vybudovanie dvoch zastávok MHD
ako nevyhnutná potreba k zabezpečeniu mestskej hromadnej dopravy pre obyvateľov
rozsiahleho obytného súboru IBV Sordok. Zastávky MHD budú situované pri ceste III/3451 za
odbočkou k obytnému súboru IBV Sordok po oboch stranách cestnej komunikácie (smer od
miestnej časti Veľkého Šariša – Kanaša a smer do Kanaša). Plánované zastávky MHD budú
plniť verejnoprospešný účel a budú slúžiť širokej verejnosti.

Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 21B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK –
prípad hodný osobitného zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predstavil návrh odpredaja spoluvlastníckeho podielu PSK na nehnuteľnom
majetku – na stavbe a pozemkoch v katastrálnom území Prešov (Vodárenská veža) v správe
Úradu PSK do vlastníctva kupujúceho mesta Prešov z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Ide
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o 1/8 spoluvlastníckeho podielu a navrhovaná cena je vo výške 400 €. Materiál prerokovala
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 vo vlastníctve Prešovského
samosprávneho kraja zapísaného na LV č. 15997, k. ú. Prešov, a to:
pozemok registra C KN:
parcelné číslo KN C č.4603/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2,
parcelné číslo KN C č.4603/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 38 m2,
stavba: predajňa a reštaurácia, súpisné číslo 3346, na pozemkoch registra KN C parcelné číslo
4603/1 a parcelné číslo 4603/2
spoluvlastnícky podiel: 1/8
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, IČO: 00 327 646, za
kúpnu cenu vo výške 400,00 €.
Dôvod hodný osobitného zreteľa:
Prevádzané nehnuteľnosti budú využívané na poskytovanie služieb spojených s vyhliadkou,
služieb cestovného ruchu vrátane mestského informačného centra a propagačných služieb mesta
a kraja, kaviarenských a reštauračných služieb, na organizovanie kultúrnych a spoločenských
podujatí, v I. nadzemnom podlaží objektu zachovať prevádzku základnej občianskej
vybavenosti – podľa potrieb obytnej zóny pre širokú verejnosť.

Hlasovanie:
za: 43
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 22A – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
92/2014 zo dňa 26. 8. 2014:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predkladá zmenu daného uznesenia, ktorá sa týka nehnuteľného majetku PSK
v správe Strednej odbornej školy, Sládkovičova, Snina. Je to garáž a pozemky. Na uvedený
majetok bola dvakrát vyhlásená obchodná verejná súťaž a to 30. 10. 2015 a 8. 7. 2016, do
kde neboli doručené žiadne návrhy. Podmienky súťaže sa zmenia tak, že bude vyhlásená za
ponúknutú kúpnu cenu minimálne vo výške 6 800 €. Materiál prerokovali príslušné komisie.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z.
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. b)
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho
poriadku Zastupiteľstva PSK
__________________________________________________________________________________

mení a dopĺňa
uznesenie zo 6. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 92/2014 zo dňa 26. 8. 2014 k schváleniu
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej
súťaže v časti B. schvaľuje, v bode B.2, nasledovne:
v ods. 2 písm. a) sa vypúšťa text:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,

a nahrádza sa textom:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 6.800,00 €, spôsob
a čas úhrady kúpnej ceny.

Hlasovanie:
za: 44
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 22B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
222/2015 zo dňa 25. 8. 2015:

Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, uviedol, že predmetom návrhu je nehnuteľný majetok PSK v správe Strednej
odbornej školy, Sládkovičova, Snina. Je to kuchyňa a pozemky. Na uvedený majetok bola
dvakrát vyhlásená obchodná verejná súťaž, do ktorej neboli doručené žiadne návrhy.
Podmienky súťaže sa zmenia tak, že bude vyhlásená za ponúknutú kúpnu cenu minimálne
vo výške 163 000 €, čo je viac ako 50 %.
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 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 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 222/2015 zo dňa 25. 8. 2015 k schváleniu
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej
súťaže v časti B. schvaľuje, v bode B.2, nasledovne:
v ods. 2 písm. a) sa vypúšťa sa 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 minimálne vo výške 163.000,00 €, spôsob
a čas úhrady kúpnej ceny.

Hlasovanie:
za: 46
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0
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K bodu 22C – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK
č. 336/2016 zo dňa 25. 4. 2015: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného
Úradu PSK, predstavil zmenu uznesenia, ktorá sa týka nehnuteľného majetku PSK v správe
Strednej odbornej školy v Humennom. Na uvedený majetok bola dvakrát vyhlásená obchodná
verejná súťaž, do ktorej neboli doručené žiadne návrhy. Podmienky súťaže sa zmenia tak, že
bude vyhlásená za ponúknutú kúpnu cenu minimálne vo výške 232 500 €. Komisia správy
majetku odporúča zastupiteľstvu schváliť tento návrh.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001
Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16
písm. b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII.
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
________________________________________________________________________________

mení a dopĺňa
uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 336/2016 zo dňa 25. 4. 2016 k schváleniu
prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej
súťaže v časti B. schvaľuje, v bode B.2, nasledovne:
v ods. 2 písm. a) sa vypúšťa text:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej
znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny,

a nahrádza sa textom:
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 232.500,00 €, spôsob
a čas úhrady kúpnej ceny.

Hlasovanie:
za: 46
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 22D – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK
č. 342/2016 zo dňa 25. 4. 2015 – prípad hodný osobitného zreteľa:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá zmenu daného
uznesenia týkajúcu sa pozemkov na ul. P. Horova v Prešove v správe Spojenej školy na ul. Ľ.
Podjavorinskej v Prešove. Zmena je navrhovaná z dôvodu súladu uznesenia so súčasným
právnym stavom v katastri nehnuteľností a to zmenou druhu kultúry pozemkov vo vlastníctve
PSK z druhu zastavané plochy a nádvoria na ostatné plochy. Ostatné časti uznesenia ostávajú
pôvodné a bezo zmeny. Materiál prerokovali príslušné komisie 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 § 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
__________________________________________________________________________________
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mení
uznesenie zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 342/2016 zo dňa 25. 4. 2016 k majetkovým
prevodom nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B. schvaľuje
nasledovne:
vypúšťa sa text:
B. s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov 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.

a nahrádza sa textom:
B. s c h v a ľ u j e,
v súlade s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je prevod z dôvodu
hodného osobitného zreteľa,
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods.
8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov,
zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov 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, ostatné plochy 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, ostatné plochy 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, zastavané plochy a nádvoria o výmere 641 m2,
zapísaný na LV č. 6492, k. ú. Prešov
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spoluvlastnícky podiel: 1/1,
ťarchy: bez zápisu
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 641 m2.
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 a zveľaďuje a nachádza sa na ňom okrasná záhrada
využívaná pre potreby školy i verejnosti.

Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 22E – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK
č. 229/2015 zo dňa 25. 8. 2015 – prípad hodný osobitného zreteľa:
Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, uviedol dôvod zmeny tohto
uznesenia, ktorým je rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu v Prešove o úprave
projektovej dokumentácie pri objektoch A a C. Zmena sa týka len pozemkov, ktoré bolo
potrebné ešte zahrnúť do tohto uznesenia, aby mohlo byť vydané stavebné povolenie. Príslušné
komisie daný návrh prerokovali 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 § 16
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII.
Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
___________________________________________________________________________
mení a dopĺňa
uznesenie z 12. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 229/2015 zo dňa 25. 8. 2015 k schváleniu
budúceho prevodu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa v časti B.
schvaľuje nasledovne:
vypúšťa sa text:
Budúci prevod dvoch budov, ktoré budú postavené na prenajatých parcelách a jednej budovy,
na ktorej bude zrealizovaná rekonštrukcia a prístavba vo vlastníctve Hospitálskej rehole sv.
Jána z Boha – Milosrdní bratia, Námestie SNP 11, Bratislava, IČO: 17318424:
- Objekt „A“ – na parcele registra C KN č. 1291 o výmere 846 m², zastavaná plocha
a nádvorie a na parcele registra C KN č. 1758/2 o výmere 389 m², ostatná plocha, ktoré sú
vedené pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 385.
- Objekt „B“ – na parcele registra C KN č. 1216/2 o výmere 1722 m², ostatná plocha, ktorá
je vedená pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 527.
a nahrádza sa textom:
Budúci prevod dvoch budov, ktoré budú postavené na prenajatých parcelách a jednej budovy,
na ktorej bude zrealizovaná rekonštrukcia a prístavba vo vlastníctve Hospitálskej rehole sv.
Jána z Boha – Milosrdní bratia, Námestie SNP 11, Bratislava, IČO: 17318424:
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Objekt „A“ – na parcele registra C KN č. 1291 o výmere 846 m², zastavaná plocha
a nádvorie a na parcele registra C KN č. 1758/2 o výmere 389 m², ostatná plocha, ktoré sú
vedené pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 385 a na parcele registra C KN č. 1292/2
o výmere 876 m², zastavaná plocha a nádvorie, ktoré sú vedené pre k. ú. Spišské
Podhradie na LV č. 527.
- Objekt „B“ – na parcele registra C KN č. 1216/2 o výmere 1722 m², ostatná plocha,
ktorá je vedená pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 527.
- Objekt „C“ – na parcele registra C KN č. 1293 o výmere 2860 m², zastavané plochy
a nádvoria a na parcele registra C KN č. 1294 o výmere 1366 m² záhrady, ktorá je
vedená pre k. ú. Spišské Podhradie na LV č. 527.

Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 22F – Návrh na zmenu uznesení Zastupiteľstva PSK
k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného
zreteľa: Ing. Matejčík, vedúci odboru organizačného Úradu PSK, predkladá zmenu
uznesení k nájmu nehnuteľného majetku PSK v správe Strednej umeleckej školy, Vodárenská
3, Prešov. Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom,
Vodárenská 3, Prešov a Súkromná praktická škola, Vodárenská 3, Prešov bude k 31. 12. 2016
vyradená zo siete škôl. Nástupnícka organizácia Súkromná spojená škola, Vodárenská 3,
Prešov, ktorá bude zaradená do siete škôl od 1. 1. 2017, preberie všetky záväzky a pohľadávky.
Z tohto dôvodu je potrebné previesť zmeny daných uznesení. Komisia školstva, mládeže, TV
a športu a komisia správy majetku odporúčajú zastupiteľstvu predložený materiál schváliť.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade 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, v súlade
s § 8 ods.7 písm. e) a § 16 písm. r) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK
__________________________________________________________________________________

mení
a) uznesenie z 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 175/2011 zo dňa 19.04.2011, v znení
uznesenia z 18. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 372/2012 zo dňa 19.06.2012, k nájmu
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, v časti B. schvaľuje, v písm.
a) sa mení nájomca nasledovne:
vypúšťa sa text:
„do nájmu nájomcu – Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti
s autizmom vrátane jej súčastí Súkromný školský klub detí a Súkromné centrum
špeciálno-pedagogického poradenstva, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 42037131“
b) uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 49/2014 zo dňa 22.04.2014, v znení
uznesenia z 10. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 182/2015 zo dňa 21.04.2015, k nájmu
nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa, v časti B. schvaľuje sa
mení nájomca nasledovne:
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vypúšťa sa text:
„do nájmu nájomcu – Súkromná praktická škola, Družstevná 40/7173, Prešov, IČO:
42419034“
a nahrádza sa s účinnosťou od 1. 1. 2017 textom v tomto znení:
„ do nájmu nájomcu – Súkromná spojená škola, Vodárenská 3, Prešov, IČO: 50535421
s organizačnými zložkami:
a) Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom,
Vodárenská 3, Prešov,
b) Súkromná praktická škola, Vodárenská 3, Prešov“.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov
Zastupiteľstva PSK.

K bodu 23 – Rôzne:
Poslanec Ceľuch navrhol odmenu hlavnému kontrolórovi PSK vo výške 25 % súhrnu platov
za rok 2016. V minulom roku zastupiteľstvo preberalo a schválilo aj odmeny poslancom,
v tomto roku tento návrh nebude predkladať. Stálo by za zváženie sa týmto zaoberať spôsobom
dôstojnejším ako predkladaním návrhu. Bolo by vhodné prehodnotiť činnosť poslancov v roku
2016, koľkokrát museli byť mimo svojich rodín a pracovísk, koľkokrát sa museli na úkor
svojich blízkych venovať tým, ktorým pri skladaní sľubu dávali svoje áno. Možno je to téma
na to, aby sa v kluboch alebo kuloároch rozprávalo o oceňovaní práce
poslancov zastupiteľstva. Zo schvaľovaného rozpočtu mal veľmi dobrý pocit, v závere mu
chýbal len ten potlesk z toho, že je taký krásny a progresívny. Poslanci sa môžu postaviť pred
každého svojho voliča a pozerať mu priamo do očí. Poďakoval poslancom PSK za vzájomnú
spoluprácu a verí, že sa nájde spôsob ocenenia práce poslancov PSK. Treba si pozrieť
podmienky práce poslancov v rámci všetkých samosprávnych krajov SR. Už v minulosti
pripomenul na Rade PSK, že poslanci využívajú svoje vlastné prostriedky na plnenie svojich
volebných sľubov. Verí, že jeho predložený návrh podporia všetci poslanci PSK.
Poslanec Baran bol upozornený poslancami za okres Poprad, že nehlasoval za návrh rozpočtu
PSK, ale sám nevie z akého dôvodu. Týmto sa ospravedlňuje a takto verbálne sa pripája
k všetkým poslancom PSK, ktorí hlasovali za návrh rozpočtu PSK na rok 2017.
Návrh na uznesenie predložený poslancom Ceľuchom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 19b ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení s c h v a ľ u j e
hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi Hudákovi odmenu vo výške 25 % súhrnu platov
za rok 2016.
Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík predloží ešte jeden návrh na uznesenie. V podstate už o tom hovoril
poslanec Ceľuch a tiež sa o tom diskutovalo na Rade PSK. V roku 2010 došlo k zníženiu platov
poslancov PSK, odvtedy neboli nikdy upravené a navýšené. Odmeny sú v podstate tiež
málokedy. Hospodárenie PSK a ukončenie celého roka 2016 sa bude finančne riešiť na
zasadnutí v roku 2017 predložením Záverečného účtu PSK za rok 2016. Keďže ako predseda
PSK nedostáva odmeny zo zákona od roku 2010, môže si dovoliť predložiť tento návrh na
uznesenie a robí to s plnou zodpovednosťou. Zároveň tým ďakuje za spoluprácu všetkým
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poslancom PSK v roku 2016. Podmienkou podpísania tohto uznesenia predsedom PSK je
súhlas všetkých poslancov PSK, pretože takáto situácia sa už v tomto zastupiteľstve vyskytla,
niekto z nej urobil politický kapitál a vtedy uznesenie nepodpísal.
Návrh na uznesenie predložený predsedom PSK Chudíkom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e vyplatenie odmien
poslancom Zastupiteľstva PSK a podpredsedom PSK za výkon funkcie počas roka 2016
vo výške ich jednomesačnej odmeny.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 24 – Interpelácie poslancov:
Poslanec Kahanec znova otvoril problém neúnosnej situácie s tranzitom ťažkej nákladnej
dopravy cez sídlisko Sekčov v Prešove, na ktorý stále upozorňuje na Zastupiteľstve PSK aj
zasadnutí MsZ v Prešove. Mesto Prešov je známe svojimi dopravnými zápchami. Stretol sa
s názorom ľudí zo Sekčova, ktorým menej vadia zápchy v rámci Prešova ako to, že bol spustený
tranzit nákladnej dopravy okolo tohto obytného súboru. Tranzit sa jednoducho škrtol z inej trasy
resp. rozložených trás a pustil sa cez Sekčov, kde žije najmenej 14 000 ľudí, keď neráta tých,
ktorí žijú v katastri obce Ľubotice. Asi požiada o meranie hluku, prašnosti, exhalátov. Poprosil
predsedu PSK, aby zo svojej pozície využil všetky možnosti na najvyššej štátnej a vládnej
úrovni, aby sa pri zmenách trás tranzitu nákladnej dopravy v prvom rade riešila ochrana a
bezpečnosť ľudí. Nezávidí tým, ktorí bývajú v prvých bytových súboroch okolo cesty Arm.
gen. Svobodu, ktoré sú nárazníkovou zónou. To je jeho prosba, ktorú prednáša v tomto aj
mestskom zastupiteľstve a bude ju prednášať dovtedy, kým sa táto situácia nezmení. Možno
ľudia dospejú do štádia blokácie cesty. Nie sú prevedené ani úpravy križovatiek, ktoré by mohli
trochu zlepšiť situáciu. Nevie si celkom dobre predstaviť ochranu chodcov pri prechode cez
štvorprúdovú vozovku, lebo je to veľmi zlá situácia a veľmi zlé podmienky aj na samotné
riešenie tohto problému. Zásadným riešením by bola urýchlená zmena obchvatu. Už v minulosti
sa hovorilo o trasovaní K3 a K5 smerom okolo trate od Košíc, ktoré by síce viedlo v tesnej
blízkosti mesta, ale nie v tesnej blízkosti obytného súboru Sekčov a tým spôsobom by sa mohlo
vyriešiť aj dočasné trasovanie tranzitu nákladnej dopravy do vybudovania obchvatov. Súčasné
trasovanie tranzitu cez obytný súbor Sekčov resp. okolo jeho časti je veľmi zlé a stále viac ľudí
sa ozýva, že im to prekáža a trápi ich to viac ako zápchy v krajskom meste Prešov.
Poslanec Krajňák pripomenul riešenie situácie okolo soľného skladu v Solivare s Ing.
Kozákom a Ing. Humeníkom vo februári. Touto cestou poďakoval vedeniu SÚC PSK za
vyriešenie situácie pri obnovenom soľnom sklade v Solivare, kde je plynová prípojka pod
telesom samotnej cesty a bolo to potrebné pre zimným obdobím riešiť zábradlím. Zároveň
požiadal o podporu a súčinnosť pri riešení záchytných parkovísk pre zájazdové autobusy na ul.
Solivarskej resp. Zlatobanskej, kde by došlo v budúcnosti k rozšíreniu. Táto téma bola
v zastupiteľstve už pred dvomi rokmi a takéto parkoviská sa podarilo urobiť pri DJZ v Prešove
aj vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Nebude to nejaká veľká investícia. Poprosil o súčinnosť,
aby sa tento projekt dotiahol do konca a poďakoval SÚC PSK za prácu v roku 2016.
Poslankyňa Turčanová sa dozvedela, že v sobotu sa uskutočnil snem politickej strany
SMER-SD. Zablahoželala predsedovi PSK k zvoleniu za nového člena jej predsedníctva
a zároveň ho poprosila o spoločný postup PSK a mesta Prešov v požiadavkách celého
Prešovského kraja, a to dobudovaní R4 a D1, lebo len spoločný postup má efekt.
Predseda PSK Chudík už minule hovoril o riešení dopravnej situácie v Prešove. Asi pred 3
dňami znova v médiách vystúpil p. Kovalčík s tým, aké drahé sú diaľnice. Takýmto
spochybňovaním vážne zastavuje výstavbu diaľnic. Asi treba zavolať p. Kovalčíka na sídlisko
Sekčov, aby ľuďom vysvetlil svoje tzv. dôvody. Bol generálnym riaditeľom sekcie rozvoja
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a stratégie ministerstva dopravy za ministra Figeľa a vtedy o týchto veciach nerozprával.
V roku 2013 prebehli verejné obstarávania, on tvrdí, že ceny sú vysoké atď. On sám nevie, aké
sú súčasné ceny, ale vie to, že každý jeden rok keď sa nestavia diaľnica, je drahšia a každý
jeden rok odkladania výstavby znepríjemňuje ľuďom život a to sa už nedá vyčísliť finančne.
Keďže p. Kovalčík tento bod stále spochybňuje a dáva ho do pozornosti, môže sa stať, že na
základe jeho tvrdení sa začne stav prehodnocovať a potom tá diaľnica bude fakt drahá. Je to
jeho názor, za ktorým si stojí.
Poslanec Kahanec poznamenal, že nejaký Kovalčík predsa nemôže určovať, či sa rozhodne
tak alebo onak. Ministerstvo je zodpovedné a vláda kompetentná. Môže sem prísť minister,
predseda vlády aj p. Kovalčík, ktorý sa môže ubytovať v okrajových bytových blokoch na
sídlisku Sekčov. Nech tu žije, dýcha smrad a prach a nech jeho deti a starší členovia domácnosti
prechádzajú cez bláznivú štvorprúdovú cestu, kde sú križovatky absolútne bez riadenia. Je to
choré, keď práve tu niekto spochybňuje situáciu, nemá na to iných slov.
Predseda PSK Chudík zopakoval, že jediný, ktorý to spochybňuje na základe ceny, je p.
Kovalčík. Jeho neustálym opakovaním sa môže stať, že sa začnú prehodnocovať verejné
súťaže, nepodpíšu sa zmluvy, začne sa nanovo súťažiť a bude sa čakať. Bohužiaľ, médiá mu
dávajú priestor. Osobne tvrdí, že diaľnica je drahšia každým jedným rokom, čo nie je postavená
a každým jedným rokom viac znepríjemňuje život ľuďom, ktorých sa to bezprostredne týka
a o cene sa už nedá ani hovoriť.
Poslankyňa Turčanová potvrdila slová poslanca Kahanca. Viac ako rok je v Prešove
vyhlásená mimoriadna situácia práve kvôli zlej doprave a dopravná situácia na Sekčove je
kritická. V tejto súvislosti pripomenula sľub štátneho tajomníka ministerstva dopravy
a riaditeľa SSC na pôde PSK o rozšírení ul. Rusínskej ešte v roku 2016. Nestalo sa tak, poprosila
predsedu PSK, aby to spoločne dokázali a pripomínali, aby sa na to nezabudlo. Každý jeden aj
malý krok pomôže vyriešiť dopravu.
Poslanec Vook už prednedávnom spomínal v zastupiteľstve IC vlaky a tiež už niekoľkokrát
rozprával s vedúcim odboru dopravy Úradu PSK. S účinnosťou od 11. 12. 2016 obnovili
Železnice SR IC vlaky medzi Bratislavou a Košicami, čo je veľmi dobré a pozitívne.
Z Bratislavy do Košíc sú to denne 2 páry vlakov, ide o najrýchlejšie a najkomfortnejšie vlaky
premávajúce medzi dvoma metropolami. Čas trvania sú 4 hodiny 42 minút. Začal študovať
analýzu cestovného poriadku a dozvedel sa, že dopravcovia na túto zmenu vôbec nezareagovali.
Následne uviedol 1. príklad: odchod IC 511 z Bratislavy o 9.47 hod., príchod do Kysaku o
11.16 hod., odchod autobusu smer Svidník až o 15.45 hod., čakanie 1,5 hod. v Kysaku.
Cestujúcemu zostáva len opäť nasadnúť na osobný vlak v Kysaku o 14.53 s príchodom do
Prešova o 15.15 hod. Odchod autobusu dopravcu SAD Humenné je ale o 15.00 hod. Najbližší
priamy spoj smer Svidník je až o 16.05 hod., čo znamená čakanie od pripojeného vlaku
v Prešove cca 50 minút. 2. príklad: spoj Svidník – Kysak odchádza zo Svidníka o 3.45 hod., do
Kysaku zváža ľudí k RegioJetu a autobus odchádza z Kysaku 5.20 naspäť do Svidníka, ale
nočný rýchlik Zemplín z Bratislavy prichádza do Kysaku 5.32, 12 minút stačí, aby počkal
a ľudia by boli o 2 hodiny skôr vo Svidníku. 3. príklad: Nedeľné cestovanie zo Svidníka do
Prešova, konkrétne do Kysaku, k prvému IC vlaku je pre cestujúcich neefektívne
a nevyhovujúce. Ak by chceli cestovať IC 514 s odchodom z Kysaku o 9.44, musia cestovať zo
Svidníka autobusovým spojom SAD Humenné už o 6.35 s príchodom do Prešova o 7.58 a čakať
v Prešove na najbližší prípoj do Kysaku s odchodom o 9.18, lebo ďalší spoj SAD Humenné je
až o 8.10 s príchodom do Prešova až o 9.36, teda cca 20 minút po odchode osobného vlaku
z Prešova do Kysaku o 9.18. Pripomenul, že po rokovaniach za účasti predsedu PSK
a poslancov PSK boli dodané dva spoje, ktoré fungujú dodnes a sú výhodné pre cestujúcich.
Požiadal predsedu PSK, či by sa nedali aj tieto spoje nejakým spôsobom opraviť v rámci
grafikonu.
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Predseda PSK Chudík dodal, že po nejakom čase sa vyriešili autobusy vo vzťahu k RegioJetu.
IC vlaky začali znovu premávať včera. Urobí všetko pre vyriešenie tejto situácie, ale nedá sa to
ihneď a na počkanie, ale berie na vedomie a akceptuje túto skutočnosť. Podľa jeho názoru IC
vlaky boli zbytočne zrušené. PSK sa bude prispôsobovať danej situácii. Autobusy k RegioJetu
sú vyriešené a dané. Minule spomínal, že medzi RegioJet-om a tromi dopravcami SAD v PSK
došlo k dohode o nadväzných spojoch k vlakom. Urobí všetko pre vyriešenie situácie aj vo
vzťahu k IC vlakom.
Poslankyňa Sirková pripomenula, že poslanci majú za sebou tri roky volebného obdobia. Dnes
zasadajú poslednýkrát v roku 2016. Konštatovala, že z poslancov PSK sa stal skvelý tím
v spolupráci s predsedom PSK, podpredsedami PSK, riaditeľom Úradu PSK, hlavným
kontrolórom PSK, vedúcimi odborov a zamestnancami Úradu PSK. Dokážu zabojovať za
veľmi dobré veci, čo je vidno aj na hlasovacích výsledkoch. Verí a je presvedčená o tom, že
rozhodnutia zastupiteľstva sa odzrkadlia na rozvoji PSK. Keďže je predvianočný čas,
poďakovala predsedovi PSK za spoluprácu, podpredsedom PSK, riaditeľovi úradu, všetkým
vedúcim odborov a zamestnancom Úradu PSK a samozrejme poslancom PSK za prácu
vykonanú v roku 2016 a zaželala všetkým krásne, pohodové, láskyplné a požehnané Vianoce
v kruhu svojich najbližších. Verí, že v novom roku sa všetci stretnú v plnej sile, naštartovaní
do ďalšej práce a vykročia tou správnou nohou, pretože rok 2017 bude oveľa ťažší.

K bodu 25 – Záver: Predseda PSK Chudík ukončil 22. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK a poďakoval prítomným poslancom PSK za dnešnú aktívnu účasť a spoluprácu v roku
2016. Pozval všetkých prítomných na slávnostné zasadnutie zastupiteľstva spojené s
odovzdávaním Cien PSK a predsedu PSK dňa 20. 12. 2016 o 17.00 hod. v DJZ v Prešove.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

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

Overovatelia zápisnice:

MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH

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

Ing. Eduard Vokál

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

Ing. Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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

48

