Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 1 / 2010

z 2. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 19. januára 2010 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.
3. A/ Návrh na zriadenie komisií pri Zastupiteľstve PSK.
B/ Návrh na zloženie komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK.
4. Voľba podpredsedov PSK.
5. Voľba členov do Výboru pre otázky zamestnanosti.
6. Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.
7. Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako združenia právnických osôb.
8. Návrh na založenie neziskovej organizácie „Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie PSK - CESTA, n. o.“
9. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov“ – schválenie projektových žiadostí.
10. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2010.
11. Rôzne.
12. Záver.

K bodu 1 - Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 2.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v treťom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, poslanca NR SR M. Haľka, ďalších
hostí a predstaviteľov médií. Prítomných bolo 58 poslancov. Písomne sa ospravedlnili
poslanci Focko, Kahanec, Komanický, M. Molčan.
Predseda PSK Chudík navrhol zaradiť do programu rokovania ako bod č. 2 – Schválenie
zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK s následným prečíslovaním ďalších bodov.
Poslanec Hopta navrhol zaradiť do programu rokovania pred bod Rôzne nový bod č. 11 Zníženie odmien poslancov Zastupiteľstva PSK.
Poslanec Kubík navrhol stiahnuť z programu rokovania bod č. 7 – Návrh na vznik
Inovačného partnerského centra ako združenia právnických osôb. Zdôvodnil to chýbajúcou
zakladateľskou zmluvou a stanovami, s ktorých by boli zrejmé práva a povinnosti členov,
majetkové pomery, vzájomné vzťahy, financovanie a výkonný aparát.
Predseda PSK Chudík požiadal predkladateľa materiálu, aby sa vyjadril k návrhu poslanca
Kubíka. Mgr. Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP uviedol, že predložený
materiál sa týka projektu Inovačného partnerského centra schváleného Zastupiteľstvom PSK,
v ktorom sú uvedené veci rozpracované podrobne. Po súhlase na zriadenie IPC bude určitý
časový priestor na riešenie zmlúv s partnermi, ako aj spoločného návrhu zriaďovacej listiny,
finančných a ďalších podmienok. Ak by zastupiteľstvo schválilo konkrétnu formu, je ťažké
ďalej rokovať s partnermi. Zatiaľ tieto rokovania ešte len prebiehajú. Predseda PSK Chudík
dodal, že ak zastupiteľstvo má ísť podľa návrhu odboru regionálneho rozvoja, je potrebné
doplnenie návrhu na uznesenie o časť ukladá, kde sa uloží správnej rade pripraviť všetky
vymenované náležitosti.
Doplňovací návrh predsedu PSK Chudíka:
- zaradiť do programu rokovania ako bod č. 2 – Schválenie zasadacieho poriadku
Zastupiteľstva PSK s následným prečíslovaním ďalších bodov.
Hlasovanie:
za: 58
proti: 0
zdržalo sa: 0
Doplňovací návrh bol schválený.
Doplňovací návrh poslanca Hoptu:
- zaradiť do programu rokovania ako bod č. 12 – Zníženie odmien poslancov
Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 5
proti: 0
zdržalo sa: 46
Doplňovací návrh nebol schválený.
Pozmeňovací návrh poslanca Kubíka:
- stiahnuť z rokovania bod č. 7 - Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako
združenia právnických osôb.
Hlasovanie:
za: 28
proti: 5
zdržalo sa: 24
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Program 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK (so schválenou zmenou):
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva PSK.
3. Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu predsedu PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.
4. A/ Návrh na zriadenie komisií pri Zastupiteľstve PSK.
B/ Návrh na zloženie komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK.
5. Voľba podpredsedov PSK.
6. Voľba členov do Výboru pre otázky zamestnanosti.
7. Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.
8. Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako združenia právnických osôb.
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9. Návrh na založenie neziskovej organizácie „Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie PSK - CESTA, n. o.“
10. Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1 „Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú
obslužnosť regiónov“ – schválenie projektových žiadostí.
11. Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2010.
12. Rôzne.
13. Záver.

Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
Program 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržali sa: 3

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslankyňu Aftanasovú a poslancov
Cocuľu, Gaľu, Gašpára, Havrillu.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 6
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Benka a Ceľucha.
Predseda PSK Chudík navrhol verejné hlasovanie k voľbám o personálnom obsadení
v bodoch č. 4B, 5, 6, 8, 9.
Hlasovanie:
za: 31
proti: 16
zdržalo sa: 0
Verejné hlasovanie bolo schválené.
Predseda PSK Chudík upozornil poslancov poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS, že
nemôžu diskutovať o spôsobe hlasovania, nakoľko predložený návrh o verejnom hlasovaní už
bol schválený. Možno sa k nemu vrátiť pred prerokovávaním bodu 4B. V II. volebnom
období sa o personálnych otázkach hlasovalo stále verejne, okrem voľby hlavného kontrolóra
PSK. Podľa Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK je hlasovanie k personálnym otázkam
spravidla tajné, pokiaľ zastupiteľstvo nerozhodne ináč. Teda celé štyri roky sa porušoval
rokovací poriadok, lebo poslaneckému klubu KDH-SDKÚ-DS tento spôsob vyhovoval.

K bodu 2 – Schválenie zasadacieho poriadku Zastupiteľstva
PSK: V súlade s čl. V Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva PSK predkladá predseda PSK
Chudík zastupiteľstvu na schválenie zasadací poriadok Zastupiteľstva PSK. Na pôde
zastupiteľstva vznikol 31-členný poslanecký klub SMER-SD,ĽS-HZDS a 25-členný
poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS, šiesti poslanci PSK zatiaľ nie sú zaradení v žiadnom
poslaneckom klube. Poslanci jednotlivých poslaneckých klubov sedia podľa abecedného
zoznamu.
Diskusia:
Poslanec Kužma navrhol zmenu zasadacieho poriadku v rámci poslaneckého klubu KDHSDKÚ-DS, ktorá spočíva vo výmene jeho miesta s poslancom Regecom. Predseda PSK
Chudík ho požiadal o uvedenie dôvodu. Poslanec Kužma uviedol, že nie je poslancom
prvého zastupiteľstva. V mestskom zastupiteľstve alebo v NR SR je zvykom, že predseda
a podpredseda klubu sedia pri sebe, aby mohli vzájomne konzultovať veci. Táto zmena
nemôže nikomu vadiť. Predseda PSK Chudík dodal, že v NR SR to tak nie je a za
posledných 8 rokov to tak nebolo ani v Zastupiteľstve PSK. Pozmeňovací návrh samozrejme
prijíma. Poslanec Regec sa stotožňuje s návrhom poslanca Kužmu. Poslanec Cocuľa
požiadal o presadnutie k poslancovi Pilipovi, nakoľko obidvaja zastupujú okres Svidník
a potrebujú sa radiť pri riešení problémov tejto oblasti.
Pozmeňovací návrh poslanca Kužmu:
- zmena zasadacieho poriadku – výmena miesta poslanca Kužmu s poslancom Regecom
(poslanec Kužma bude sedieť pri poslancovi Tarcalovi).
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Hlasovanie:
za: 29
proti: 4
zdržalo sa: 24
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Poslanec Cocuľa stiahol svoj pozmeňovací návrh.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e predložený zasadací
poriadok Zastupiteľstva PSK so schváleným pozmeňovacím návrhom poslanca PSK
Ing. Štefana Kužmu.
Hlasovanie:
za: 57
proti: 1
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Schválenie uznesenia k zloženiu sľubu poslancov
PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK:

V zmysle § 12 ods. 3 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení predkladá
predseda PSK Chudík zastupiteľstvu na schválenie uznesenie k zloženiu sľubu predsedu
PSK a poslancov Zastupiteľstva PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. b e r i e n a v e d o m i e
A.1. informáciu predsedu volebnej komisie samosprávneho kraja o výsledkoch volieb
predsedu Prešovského samosprávneho kraja a poslancov Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
A.2. vystúpenie predsedu Prešovského samosprávneho kraja
B. k o n š t a t u j e, že
B.1. za predsedu Prešovského samosprávneho kraja bol zvolený MUDr. Peter Chudík
a sľub predsedu zložil na 1. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 21. 12. 2009
B.2. za poslancov Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja boli zvolení a sľub
poslanca zložili na 1. zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 21. 12. 2009:
PaedDr. Rudolf Abrahám
JUDr. Anna Aftanasová
Ing. Milan Baran
PaedDr. Miroslav Benko
JUDr. Štefan Bieľak
MUDr. Peter Bizovský, MPH
Ing. Milan Bzdil
Pavol Ceľuch
Ing. Milan Cocuľa
Ing. Miroslav Čekan
Mgr. Mária Čížiková
Miroslav Čurilla
Ing. Anton Danko
Miroslav Daňo
MUDr. Ing. Marek Fedor
MVDr. Ján Ferko
MUDr. Tibor Focko
MUDr. Milan Gaľa
Ing. Anton Gašpár
MUDr. Jozef Halecký
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MUDr. Boris Hanuščak
Ing. Jozef Harabin
Mgr. Alžbeta Havrančíková
MUDr. Andrej Havrilla
Ing. Ján Holodňák
PhDr. Ivan Hopta, CSc.
Mgr. Juraj Hurný
Mgr. Emil Chlapeček
Ing. Stanislav Kahanec
PhDr. Jozef Kičura
PhDr. Mikuláš Komanický
MUDr. Vladimír Kostilník
Stanislav Kubaský
Ing. Štefan Kubík
MUDr. Juraj Kuročka
Ing. Štefan Kužma
PhDr. Vladimír Ledecký
PhDr. Tomáš Lešo
PaedDr. Milan Majerský
Jozef Mezovský
MUDr. Marek Molčan
Ing. Peter Molčan
MUDr. Peter Obrimčák
MUDr. František Orlovský
Ing. Róbert Oros
Ján Paľa
Ing. Miroslav Perignáth
Peter Pilip
Ing. Ján Ragan
Ing. Jaroslav Regec
Ing. Jozef Savka
Mgr. Nadežda Sirková
MUDr. Pavol Slovík
Ing. Peter Sokol
Ing. Ivan Solej
Michal Sýkora
Ing. Pavol Tarcala
Ing. Andrea Turčanová
Mgr. Jana Vaľová
MUDr. Cyril Václav
MUDr. Zdenko Velecký
Ing. Eduard Vokál
Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 4A – Návrh na zriadenie komisií pri Zastupiteľstve
PSK: V zmysle § 20 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných
celkov v platnom znení predkladá predseda PSK Chudík zastupiteľstvu návrh na zriadenie
5

komisií pri Zastupiteľstve PSK. Návrh na uznesenie obsahuje zriadenie 9 pracovných komisií
a 2 komisií vyplývajúcich zo zákona, a to komisie mandátovej a komisie na ochranu záujmu
verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií. Ide o zriadenie rovnakých komisií ako
v I. a II. volebnom období, okrem vyňatej komisie medzinárodnej spolupráce a propagácie
kraja v II. volebnom období.
Diskusia:
Poslanec Hopta navrhol doplnenie názvu komisie školstva, telesnej výchovy a športu, na
komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu. Predseda PSK Chudík požiadal
poslancov PSK, aby svoje pozmeňovacie a doplňovacie návrhy predkladali písomne.
Pozmeňovací návrh poslanca Hoptu:
- upravený názov – komisia školstva, mládeže, telesnej výchovy a športu.
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 11
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 20 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení z r i a ď u j e
KOMISIU DOPRAVY
KOMISIU FINANČNÚ
KOMISIU KULTÚRY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
KOMISIU MANDÁTOVÚ
KOMISIU NA OCHRANU ZÁUJMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV PRI VÝKONE
VEREJNÝCH FUNKCIÍ
KOMISIU REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU
KOMISIU SOCIÁLNU
KOMISIU SPRÁVY MAJETKU
KOMISIU ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
KOMISIU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, OCHRANY A TVORBY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
KOMISIU ZDRAVOTNÍCTVA.

Hlasovanie:
za: 57
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 4B – Návrh na zložene komisií zriadených pri
Zastupiteľstve PSK:

Predseda PSK Chudík uviedol, že predložený materiál
obsahuje návrhy na predsedov komisií, podpredsedov komisií, členov poslancov a členov
neposlancov. Komisia mandátová môže byť zložená len z poslancov PSK (5 členov). Komisia
na ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií pozostáva z 9
členov poslancov PSK, pričom v súlade so zákonom každá politická strana, ktorá má svojho
kandidáta - poslanca v Zastupiteľstve PSK, musí v nej mať svojho zástupcu.
Diskusia:
Poslanec Vokál si pamätá tradície volenia komisií za uplynulé volebné obdobia. V zápisnici
zo zasadnutia dňa 14. 3. 2002 je uvedené: „Predseda PSK Chudík uviedol, že kým sa
spracoval predložený materiál, zasadalo politické grémium tohto zastupiteľstva a dohodlo
zloženie komisií.“ Tomu nasvedčovalo aj hlasovanie - za 55, zdržali sa 4, čiže vtedy bol
určitý konsenzus. Na 2. zasadnutí Zastupiteľstva PSK v II. volebnom období dňa 30. 1. 2006
predkladali tento materiál predsedovia poslaneckých klubov. Rozdelenie zohľadňovalo
zloženie politických síl vo voľbách. Komisie vo vzťahu k predsedom boli 8:4, poslanecký
klub KDH-SDKÚ-DS mal 41 hlasov a druhá strana 21. V zápisnici sa uvádza: „Predseda PSK
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Chudík informoval o tom, že cez prestávku sa zišli predstavitelia poslaneckých klubov
a dohodli sa na prerozdelení komisií.“ Pri hlasovaní bolo 60 poslancov za, nikto sa nezdržal
a 2 boli neprítomní. Teda väčšinový poslanecký klub dokázal urobiť konsenzus. Nechce
nikoho o nič prosiť a žiadať, ale najvhodnejším spôsobom by bola dohoda prijateľnejších
podmienok. Ponuka jedného predsedníckeho miesta z 11 komisií sa mu nezdá vyrovnaná. Pri
neposlancoch nedostali ani jednu možnosť. To, čo prislúcha poslaneckému klubu KDHSDKÚ-DS, by mala druhá strana akceptovať a nedávať ponižujúce podmienky. Prvý písomný
návrh zloženia komisií dostali až v piatok večer 15. 1. 2010, tri dni pred zastupiteľstvom.
Tento prístup má ďaleko k demokracii. V minulom volebnom období, aj pri trochu vyššom
skóre vo voľbách, vedel poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS vytvoriť konsenzus. Navrhol
využiť prestávku na vzájomnú dohodu s akceptovaním určenia predsedov komisií
poslaneckým klubom SMER-SD,ĽS-HZDS v jednotlivých komisiách, ale so zachovaním
pomerného zastúpenia. Nepredkladá návrh na uznesenie, len apeluje na väčšinový poslanecký
klub. Predseda PSK Chudík pripomenul, že v I. volebnom období bolo 30 poslancov PSK
za HZDS-SMER. Sám prišiel s návrhom riešenia zloženia komisií pomerným systémom
v záujme spolupráce, aj keď volebný systém je väčšinový a ten kto vyhrá je prvý. Volebný
systém bol schválený 4. 7. 2001 za vlády KDH-SDKÚ-DS. Aj keď je v parlamente pomerný,
opozícia nikdy nemá šancu prehlasovať koalíciu a presadiť zmenu zákona a legislatívy. V II.
volebnom období mal poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS 40 členov, neskôr 41 s poslancom
Suchým. Tento poslanecký klub navrhol pomerný systém tak, že tvrdá väčšina poslancov
rozhodla, ostatným zostávalo už len súhlasiť, pretože nemohli nič zmeniť. Väčšina presne
určila a rozdelila miesta v komisiách. Keď sa vtedy p. Kubánek, krajský predseda strany
SMER-SD, pýtal na zloženie komisií predsedu poslaneckého klubu a krajského predsedu
SDKÚ-DS Polačka, dostal odpoveď, že nič viac sa už nezvýšilo. Teda systém je väčšinový.
Za 8 rokov preukázal maximálne svoju vôľu a návrhy na spoluprácu, ale v tejto volebnej
kampani sa dočkal len ohovárania, osočovania a zbytočného klamstva s kupovaním hlasov zo
strany KDH-SDKÚ-DS, s prelepovaním očí na plagátoch a s nápismi voľte župana, nie vajdu.
Svojou volebnou kampaňou jednoducho zabuchli dvere pred možnou spoluprácou.
Spolupracovať bude s 37 poslancami PSK, s poslancami KDH-SDKÚ-DS až vtedy, keď sa
ospravedlnia za pripravenú cielenú volebnú kampaň. Nemôže uraziť tých, ktorí mu držali
palce, volili ho a mali iný názor. Návrh na zloženie komisií teda vychádza zo spolupráce s 37
poslancami PSK. Ako predseda PSK, tretíkrát zvolený s najvyšším rozdielom, má na to právo.
Poslankyňa Turčanová úplne chápe emotívny prejav predsedu PSK, ktorý má na to plné
právo. Keďže nebola v minulom volebnom období v tomto zastupiteľstve, chcela vedieť,
koľko komisií patrilo opozícii, v koľkých komisiách mala svojho predsedu, či bol pomerný
alebo väčšinový systém. Predseda PSK Chudík dodal, že túto otázku už zodpovedal. Jeho
prejav nebol vôbec emotívny, ale vyjadrený zo srdca, tak ako to cíti. Všetko sa odvíja od
volieb. Poslanec Hurný pripomenul predsedovi PSK, že vtedy prijal pomerný systém preto,
lebo mu vyhovoval. V samosprávnych orgánoch sa pomerný systém zachováva skoro všade,
aj v parlamente. Z prejavu predsedu PSK má pocit, že sa správa ako malý chlapec, ktorému
zobrali vedierko na pieskovisku. Predsedu PSK Chudíka vôbec netrápi, čo si myslí poslanec
Hurný. Keby si to mysleli všetci, vôbec nie je predsedom PSK. Hovorí za väčšinu, ktorá ho
volila. Pomerný systém zaviedol sám pred 8, nie pred 4 rokmi. Poslanec Vokál uviedol, že
väčšina má na také rozhodnutie právo, ktoré jej nikto neberie. Apeluje na to, že dokázali aj pri
40 poslancoch robiť tak, že sa nesprávali ako boľševici. Ak má niekto o pár hlasov viac,
nemusí hneď valcovať, nepokladá to za rozumné. Poslanec Ledecký požiadal prítomných,
aby mu nikto nenadával do boľševikov. Je na to alergický, pretože jeho dedo sedel vo väzení
a majetky mu zobrali komunisti. Počas štyroch uplynulých rokov ho dvaja poslanci KDHSDKÚ-DS ani raz nepozvali na rokovania o investíciách za okres Levoča. Nedali mu
možnosť ani vyjadriť sa, hoci by ho boli prehlasovali. Príčinu sa nedozvedel ani od poslanca
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Barana, keď sa dozvedel, že také rokovania sa uskutočnili. Poslanec Baran sa nebude
vyjadrovať k volebnej kampani, ide o osobné pocity a názory. Parafrázoval Sokrata a súčasnú
situáciu prirovnal k jeho výroku o tom, že spravodlivé je to, čo chce väčšina. Apeloval na
poslancov PSK, aby zvážili svoje rozhodnutie, lebo pomerný systém je spravodlivý a
väčšinový vedie k autokracii. Poslanec Hopta požiadal poslancov PSK, aby slovo boľševici
používali vtedy, keď rozumejú jeho významu. V NR SR aj v MsZ v Humennom za vlády M.
Dzurindu zažil časy, keď práve poslanci za KDH-SDKÚ-DS odvolávali iných s tým, aby si
zvykali na túto demokraciu. Ten kto prehrá voľby sa domáha nejakého pomerného systému,
ale na druhej strane je potrebné sa pozrieť na to, čo robili, keď vládli v štáte a v jednotlivých
mestách. Poslankyňa Turčanová sa opýtala poslanca Hoptu, akú stranu vlastne zastupuje
v zastupiteľstve, lebo vysvietená je strana ÚSVIT a v materiáloch je uvedená KSS. Predseda
PSK Chudík dodal, že chyba je v materiáli. Správne je strana ÚSVIT, o čom poslankyňa
Turčanová veľmi dobre vie. Poslanec Havrilla navrhol ukončenie diskusie.
Ukončenie diskusie:
Hlasovanie:
za: 33
proti: 22
zdržali sa: 3
Ukončenie diskusie bolo schválené.
Poslanec Kužma následne požiadal o prerušenie rokovania na poradu poslaneckého klubu
KDH-SDKÚ-DS. Predseda PSK Chudík vyhlásil 5-minútovú prestávku. Po jej ukončení
poslanec Kužma oboznámil prítomných s tým, že poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS
neprijme ani jedno miesto predsedu a podpredsedov v komisiách a žiada nahradiť svojich
nominantov inými poslancami. Nech väčšina nesie plnú zodpovednosť za dianie a budúcu
prosperitu PSK. Požiadal o tajné hlasovanie. Predseda PSK Chudík dodal, že v diskusii
nebola navrhnutá zmena uznesenia. Upozornil poslancov PSK, že sa už nemôžu hlásiť do
diskusie, lebo tá bola hlasovaním ukončená. Akceptoval vyjadrenie predsedu poslaneckého
klubu KDH-SDKÚ-DS poslanca Kužmu po jeho zasadnutí. Na základe dohody poslaneckého
klubu KDH-SDKÚ-DS navrhol hlasovať o predloženom uznesení s tým, že podpredsedov si
zvolí komisia dopravy, komisia kultúry a národnostných menšín a komisia na ochranu záujmu
verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií a komisia územného plánovania,
ochrany a tvorby životného prostredia si zvolí predsedu. Ak ich bude delegovať
zastupiteľstvo, má na to právo.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 20 zákona NR SR č.
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
A/ r u š í
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 2/2006 zo dňa 30. 1. 2006 k voľbe členov komisií
Zastupiteľstva PSK, ich predsedov a podpredsedov
B/ s c h v a ľ u j e
zloženie komisií zriadených pri Zastupiteľstve PSK s tým, že:
- komisia územného plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia si zvolí
svojho predsedu
- komisia dopravy, komisia kultúry a národnostných menšín a komisia na
ochranu záujmu verejných funkcionárov pri výkone verejných funkcií si zvolí
svojho podpredsedu.
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KOMISIA DOPRAVY
Predseda:
Podpredseda:
Členovia poslanci:

Členovia neposlanci:

Ing. Peter Sokol

SMER-SD, ĽS-HZDS

PhDr. Jozef Kičura
Peter Pilip
Ing. Jozef Harabin
Stanislav Kubaský
Ján Paľa
Ján Jakubčin
Ing. František Barnaš
Ing. Ján Bijalko
Ján Turek

SMER-SD, ĽS-HZDS
SF, ND, SZ, LIGA
SMER-SD, ĽS-HZDS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

KOMISIA FINANČNÁ
Predseda:
Podpredseda:
Členovia poslanci :

Členovia neposlanci:

Ing. Peter Molčan
MUDr. Boris Hanuščak
Mgr. Nadežda Sirková
Ing. Jozef Savka
MUDr. Vladimír Kostilník
Ing. Pavol Tarcala
Ing. Jaroslav Regec
Ing. Jozef Janiga
Ing. Ľubomír Červeňák
Mgr. Jaroslav Makatúra
PaedDr. Branislav Baran

SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
HZD
NEKA
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

KOMISIA KULTÚRY A NÁRODNOSTNÝCH MENŠÍN
Predseda:
Podpredseda:
Členovia poslanci:

SMER-SD, ĽS-HZDS

Mgr. Emil Chlapeček

Miroslav Daňo
Mgr. Jana Vaľová
Ing. Milan Baran
MUDr. Milan Gaľa
Ing. Miroslav Perignáth
Členovia neposlanci: RSDr. Michal Varcholík
Ing. Štefan Ladičkovský
Ľubomír Fečík
PhDr. Milan Gacík
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SRK
SMER-SD, ĽS-HZDS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

KOMISIA MANDÁTOVÁ
Predseda:
Podpredseda:
Členovia poslanci:

Ing. Ivan Solej
Michal Sýkora
PhDr. Vladimír Ledecký
Ing. Miroslav Perignáth
Ing. Jaroslav Regec

NEKA
NEKA
SMER-SD, ĽS-HZDS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

KOMISIA NA OCHRANU ZÁUJMU VEREJNÝCH FUNKCIONÁROV
PRI VÝKONE VEREJNÝCH FUNKCIÍ
Predseda:
Ing. Jozef Savka
Podpredseda:
Členovia poslanci: PhDr. Ivan Hopta,CSc.
Peter Pilip
Miroslav Daňo
JUDr. Anna Aftanasová
Ing. Ján Ragan
Ing. Anton Danko
Mgr. Andrea Turčanová
MUDr. Zdenko Velecký

HZD
ÚSVIT
SF, ND, SZ, LIGA
SRK
NEKA
ĽS-HZDS
SMER-SD
KDH
SDKÚ-DS

KOMISIA REGIONÁLNEHO ROZVOJA A CESTOVNÉHO RUCHU
Predseda:
Ing. Milan Cocuľa
Podpredseda:
Pavol Ceľuch
Členovia poslanci: MUDr. Juraj Kuročka
JUDr. Štefan Bieľak
Ing. Stanislav Kahanec
Miroslav Čurilla
Mgr. Juraj Hurný
Členovia neposlanci: Pavol Veteráni
Jaroslav Strachan
Mgr. Peter Lupták
Ing. arch. Jozef Bajus
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SMER-SD, ĽS-HZDS
NEKA
SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

KOMISIA SOCIÁLNA
Predseda:
MUDr. Jozef Halecký
Podpredseda:
JUDr. Anna Aftanasová
Členovia poslanci : MVDr. Ján Ferko
MUDr. Peter Obrimčák
Mgr. Andrea Turčanová
Ing. Eduard Vokál
Ing. Štefan Kužma

SMER-SD, ĽS-HZDS
NEKA
SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

Členovia neposlanci: JUDr. Adrián Kromka
PaedDr. Jaroslav Suchý
Ing. Ivan Leščišin
Ing. Anna Brezíková

KOMISIA SPRÁVY MAJETKU
Predseda:
PhDr. Vladimír Ledecký
Podpredseda:
MUDr. Pavol Slovík
Členovia poslanci: PaedDr. Rudolf Abrahám
PaedDr. Miroslav Benko
Ing. Anton Gašpár
Jozef Mezovský
Ing. Róbert Oros
Členovia neposlanci: Ing. Peter Grondžák
Bc. Jozef Bednár
Ing. Milan Lučivjanský
Mgr. Valent Kalakaj

SMER-SD, ĽS-HZDS
SF, ND, SZ, LIGA
SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

KOMISIA ŠKOLSTVA, MLÁDEŽE, TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU
Predseda:
Podpredseda:
Členovia poslanci:

PhDr. Tomáš Lešo
PhDr. Ivan Hopta, CSc.
PhDr. Mikuláš Komanický
Mgr. Alžbeta Havrančíková
PaedDr. Milan Majerský
Ing. Ján Holodňák
Mgr. Mária Čížiková
Členovia neposlanci: PhDr. Milan Sidor, CSc.
Mgr. Igor Šabek
PaedDr. Peter Šuca
Ing. Michal Drobňák
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SMER-SD, ĽS-HZDS
ÚSVIT
SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

KOMISIA ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA, OCHRANY
A TVORBY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Predseda:
Podpredseda:
Členovia poslanci:

Ing. Ivan Solej
Ing. Ján Ragan
Ing. Milan Bzdil
MUDr. Marek Molčan
Ing. Štefan Kubík
MUDr. František Orlovský
Členovia neposlanci: Ing. Pavol Kačic
Ing. Michal Malina
Ing. Andrea Marcinková
Ing. Ľuboš Martinák

NEKA
SMER-SD, ĽS-HZDS
NEKA
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

KOMISIA ZDRAVOTNÍCTVA
Predseda:
MUDr. Peter Bizovský
Podpredseda:
MUDr. Andrej Havrilla
Členovia poslanci: Ing. Miroslav Čekan
MUDr. Tibor Focko
MUDr. Ing. Marek Fedor
MUDr. Zdenko Velecký
MUDr. Cyril Václav
Členovia neposlanci: Mgr. Jozef Baslar
MUDr. Peter Brenišin
Ing. Dušan Kravec
Ing. Martin Choma
Hlasovanie:
za: 31
Návrh na uznesenie bol schválený.

SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
SMER-SD, ĽS-HZDS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS
KDH-SDKÚ-DS

proti: 22

zdržalo sa: 0

K bodu 5 – Voľba podpredsedov PSK: V zmysle § 11 ods. 2 písm. j) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení predseda
PSK Chudík navrhuje do funkcie podpredsedov PSK poslanca Ragana s úväzkom 1,0
a poslanca Danka s úväzkom 0,5, lebo zároveň vykonáva funkciu primátora mesta Poprad.
Návrh vyplýva zo skutočnosti, že každý samosprávny kraj má minimálne dvoch
podpredsedov, z predvolebných politických dohôd a rozdelenia Prešovského kraja. Poslanec
Ragan by mal na starosti Horný Zemplín a Šariš a poslanec Danko Spiš - hlavne okresy
Poprad, Kežmarok, Levoča, ktorý je silnou súčasťou Prešovského kraja a mal by mať stále
svojho podpredsedu tak, ako predošlé štyri roky. Presné kompetencie a plat podpredsedov sa
budú schvaľovať na zasadnutí 2. 3. 2010. Požiadal zastupiteľstvo o akceptovanie
predloženého návrhu.
Diskusia:
Poslankyňa Čížiková chcela vedieť, či sa Prešovský kraj zväčšil, alebo sa zvýšili nejakým
spôsobom kompetencie, pretože doteraz bol stále jeden podpredseda PSK a fungoval celkom
dobre aj podľa vyjadrenia predsedu PSK. Predseda PSK Chudík návrh vysvetlil pri
predkladaní materiálu. Poslanec Tarcala pripomenul, že v úvode rokovania sa bez diskusie
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hlasovalo o forme voľby oboch podpredsedov s tým, že sa k tomu zastupiteľstvo vráti pri
tomto bode. Opýtal sa, či úvodné hlasovanie má považovať za schválené a bude sa hlasovať
verejne, alebo teraz možno o tom diskutovať. Vzhľadom na väčšiu vážnosť voľby obidvoch
podpredsedov navrhol tajné hlasovanie. Predseda PSK Chudík bral celú situáciu volieb
v zastupiteľstve za vyriešenú. Štyri predošlé roky sa hlasovalo o týchto otázkach stále verejne.
Voľba podpredsedu bola 4. 4. 2006 v bode rôzne bez predkladaného materiálu, podpredseda
bol schválený verejným hlasovaním a rokovanie pokračovalo ďalej. Teda aj dnes je to možné.
Snáď len pri voľbe hlavného kontrolóra by sa malo hlasovať o verejnom alebo tajnom
hlasovaní. Poslankyňa Turčanová sa zaujímala o dátum schválenia rokovacieho poriadku,
lebo súčasný začal platiť v roku 2007 a voľba podpredsedu prebehla v roku 2006. Nemohol
byť volený podľa súčasného rokovacieho poriadku, ktorý ukladá tajné voľby. Predseda PSK
Chudík dodal, že od schválenia rokovacieho poriadku v roku 2007 zastupiteľstvo riešilo
množstvo personálnych otázok stále verejným hlasovaním. Rokovací poriadok bol predtým
asi taký istý, lebo pri prvom schvaľovaní rokovacieho poriadku takýto návrh predkladal
poslanec Sýkora. Je potrebné si všetky tieto veci overiť, potom namietať a hlavne dodržiavať
rokovací poriadok. Poslanec Benko podotkol, že zastupiteľstvo predsa nebude schvaľovať
rokovací poriadok vtedy, keď to bude vyhovovať poslaneckému klubu KDH-SDKÚ-DS.
Navrhol ukončiť diskusiu.
Ukončenie diskusie:
Hlasovanie:
za: 31
proti: 24
zdržali sa: 2
Ukončenie diskusie bolo schválené.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. j/ zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v platnom znení
v o l í s účinnosťou od 1. marca 2010
do funkcie podpredsedov Prešovského samosprávneho kraja
Ing. Jána Ragana s úväzkom 1,0
Ing. Antona Danka s úväzkom 0,5.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 13
zdržalo sa: 9
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 6 – Voľba členov do Výboru pre otázky zamestnanosti:
Predseda PSK Chudík predkladá zastupiteľstvu na schválenie návrh zástupcov PSK do
výborov pre otázky zamestnanosti v jednotlivých okresoch (Bardejov, Humenné, Kežmarok,
Poprad, Prešov, Stará Ľubovňa, Stropkov, Vranov n/Topľou) so sídlom úradov práce,
sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Diskusia:
Poslanec Kužma sa opýtal, či aj pre toto hlasovanie platí to čo pri predošlých, že môžu prejsť
len zástupcovia poslaneckého klubu SMER-SD,ĽS-HZDS. Aj poslanecký klub KDH-SDKÚDS má dobrých a skúsených odborníkov v danej problematike. Teda či platí valcovačka aj
v tomto bode, alebo môže predložiť návrh. Predseda PSK Chudík pripomenul, že poslanec
Kužma po I. kole volieb rozprával, že voľby dopadli pre KDH-SDKÚ-DS úspešne
a s výsledkom je spokojný. Prečo teraz hovorí o valcovačke. Predložený návrh vychádzal
z návrhu zástupcov predloženého a schváleného pred štyrmi rokmi. Poslanec Kužma môže
byť spokojný s výsledkom volieb, keď je tesne na druhom mieste. Iné je, keď ten čo je na
prvom mieste sa rozhodne, že všetko prevalcuje. V I. volebnom období zažil to isté, keď bol
predsedom klubu. Pri 30 poslancoch sa predseda PSK s nikým neradil, nikoho neakceptoval.
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Po dvoch - troch mesiacoch vznikol osobný problém predsedu s HZDS a odrazu bola druhá
strana pozývaná všade. Takéto rozhodnutie berie na vedomie. Podľa slov predsedu PSK
Chudíka má poslanec Kužma krátku pamäť, lebo problém s jeho vylúčením vznikol 15. 12.
2002, z HZDS bol vylúčený 15. 2. 2003 a komisie sa schvaľovali v marci 2002. Vyslovil
nepravdy a lži, takýto spôsob nectí prácu seriózneho politika a poslanca NR SR. Poslanec
Kužma nehovoril o komisiách, ale o prístupe predsedu PSK a jeho vtedajšej komunikácii
s predsedami opozičných klubov a následnej zmene spôsobu komunikácie po vylúčení
z HZDS. Zatiaľ jediný prichytený pri lži bol predseda PSK Chudík, keď povedal, že
„v minulom období podľa schváleného rokovacieho poriadku 40 poslancami KDH-SDKÚ-DS
hlasovali verejne o voľbe podpredsedu PSK Barana“ a poslankyni Turčanovej sa
neospravedlnil, ale povedal, že išlo o „iný starší rokovací poriadok“. Poslankyňa Vaľová
poukázala na návrhy z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré mali zo zákona doplniť
výbory pre otázky zamestnanosti. Podľa zistených informácií z Úradu práce, sociálnych vecí
a rodiny v Humennom zasielali návrhy na PSK a okresy si navrhli vhodných odborných
kandidátov. Neide o žiaden valec a politickú akciu, ale sú ľudia, ktorí s úradmi práce aktívne
spolupracujú a môžu vo výboroch pozitívne pôsobiť. Predseda PSK Chudík vie, že poslanec
Kužma s ním nikdy nebude súhlasiť a nepamätá si na začiatok roka 2002. Poslankyňa
Čížiková reagovala na poslankyňu Vaľovú. Hádam si nemyslí, že riaditelia úradov práce
nominovaní stranou SMER-SD budú navrhovať ľudí KDH-SDKÚ-DS, ktorí boli nimi
z úradov práce vyhodení a pôsobili vo výboroch pre otázky zamestnanosti, aj keď sú
odborníkmi v tejto oblasti. Jej pripomienka teda nemala žiadny zmysel. Poslanec Baran
chcel povedať to isté a doplnil, že poslanci majú právo navrhovať a pripomienkovať materiály
predložené do zastupiteľstva. Poslankyňa Vaľová predložila návrh, ktorý by sa menil podľa
potreby každé štyri roky, že víťaz volieb nominuje svojich ľudí do funkcií riaditeľov úradov
práce, lebo poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS chce nominovať svojich ľudí aj keď voľby
nevyhral. Predseda PSK Chudík zopakoval, že predložený materiál vychádza presne zo
situácie spred štyroch rokov, čo sa týka zloženia úradov, aj nominovaných poslancov do
výborov pre otázky zamestnanosti. Vtedy to KDH-SDKÚ-DS vyhovovalo, teraz je problém.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 16 ods. 4
zákona NR SR č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
volí
zástupcov samosprávneho kraja do výborov pre otázky zamestnanosti v jednotlivých
okresoch nasledovne:
Okres
Meno a priezvisko zástupcu
Bardejov
Jozef Halecký,
Peter Pilip
Humenné
Jana Vaľová,
Jozef Savka
Kežmarok
Jozef Harabin,
Pavol Slovík
Poprad
Rudolf Abrahám,
Vladimír Ledecký
Prešov
Miroslav Benko,
Miroslav Čekan
Stará Ľubovňa
Peter Bizovský,
Peter Sokol
Stropkov
Peter Obrimčák,
Ivan Solej
Vranov nad Topľou
Juraj Kuročka,
Tomáš Lešo
Hlasovanie:
za: 32
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 20

K bodu 7 – Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.:

J. Gaľan, poverený
vedením odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že ešte v roku 2008 bola medzi PSK
a spoločnosťou Estate 01, s. r. o., uzavretá zmluva o zriadení vecného bremena za účelom
umiestnenia regulačnej stanice na pozemkoch vo vlastníctve PSK. V ďalších dokumentoch
bolo zistené, že je potrebné zriadiť ešte ďalšie vecné bremeno v prospech Východoslovenskej
distribučnej, a. s., vzhľadom na to, že k regulačnej stanici treba priviesť elektrické napätie.
Z tohto dôvodu je zriadené vecné bremeno.
Diskusia:
Poslanec Oros poukázal na to, že v tomto prípade sa prestávajú dodržiavať platné zákony.
Materiál neprerokovala komisia pre správu majetku. Zaráža ho, že zmluva o zriadení vecného
bremena bola podpísaná dňa 15. 1. 2008 a zastupiteľstvo ju schválilo 16. 12. 2008 na parcelu
101/5 a 101/6, nie však pre firmu, s ktorou bola zmluva podpísaná 11 mesiacov skôr. Teraz
ide zastupiteľstvo schvaľovať veľkú parcelu odčlenenú geometrickým plánom. Nie je
dodržaný zákon a niekto nakladá bez súhlasu zastupiteľstva. Poslancovi Kubíkovi v tomto
materiáli chýba predovšetkým grafická časť, pretože pre plynovú regulačnú stanicu je vecné
bremeno na 85 a 49 m2, ale pre elektrickú prípojku 11 535 m2. Rozlohou je to obrovské
územie, na ktorom sa dá postaviť možno 15 a viac domov. Požiadal predkladateľa materiálu o
vysvetlenie, kde sa nachádza samotný bod napojenia. Nepozdáva sa mu, že pre elektrickú
prípojku sa požaduje také veľké územie ako vecné bremeno. Predseda PSK Chudík si myslí,
že zlý dátum v zmluve bol uvedený len nedopatrením vzhľadom na začiatok roka 2009, kedy
sa pracovník zmýlil a použil ešte starý rok. Garantuje, že takúto vec by nepodpísal. Je to
preňho ponaučenie do budúcnosti, aby pri podpise zmlúv dopísal aj dátum, lebo niekedy sa
predkladajú na podpis zmluvy bez dátumu. Na úrade je zavedený systém kontrolných listov,
kde sa podpisujú 4 – 6 vedúci zodpovední pracovníci, ktorí pripravujú tieto zmluvy. Osobne
si všetky tieto skutočnosti overí. JUDr. Lukačíková upozornila na to, že v danom uznesení
nebola schválená konkrétna firma. Predseda PSK Chudík dodal, že už pri samotnom
schvaľovaní uznesenia mohol poslanec Oros namietať, že v ňom nie je uvedená firma, len
schválenie vecného bremena. Nikdy by nepodpísal vec, ktorá by nebola schválená
Zastupiteľstvom PSK. Tieto veci mala na starosti komisia pre správy majetku, organizačný
odbor a oddelenie správy majetku. Komisia pre správu majetku, ktorej členom bol aj poslanec
Oros, takto danú vec pripravila a predložila na schválenie zastupiteľstvu. Schválené uznesenie
podpisujú aj overovatelia, preto nevidí dôvod tejto kritiky. V dátume bol určite preklep.
V minulom volebnom období sa novým geometrickým plánom menili parcely
a zastupiteľstvo schvaľovalo časté zmeny parciel novými návrhmi na zmenu uznesenia. Teraz
je potrebné predložiť návrh o stiahnutí materiálu z rokovania kvôli nezrovnalostiam
s predchádzajúcim uznesením a dopracovaný ho predložiť na zasadnutie dňa 2. 3. 2010.
Poslanec Tarcala, vzhľadom na nezrovnalosti medzi predloženým materiálom, zmluvou
a uznesením, navrhol stiahnuť tento bod z dnešného rokovania, uložiť hlavnému kontrolórovi
preveriť postup pri schválení zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s. a materiál predložiť na najbližšie zasadnutie
Zastupiteľstva PSK. Predseda PSK Chudík doplnil, že ak sa to robí pre Východoslovenskú
distribučnú, a. s., ide o verejný záujem. Celá záležitosť je problémom predkladateľa
materiálu, ale aj komisie pre správy majetku minulého volebného obdobia. V zmysle zákona
predseda PSK podpisuje všetky zmluvy, preto zaviedol už spomínaný systém kontrolných
listov podpísaných zodpovednými pracovníkmi. Ak oni svojím podpisom potvrdia, že všetko
je v poriadku, zmluvu podpíše, nemôže sám všetky náležitosti kontrolovať.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s ť a h u j e
z rokovania bod č. 7 - Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti
Východoslovenská distribučná, a. s.
B/ u k l a d á
hlavnému kontrolórovi PSK preveriť postup pri schvaľovaní zriadenia vecného
bremena v prospech Estate 01, s. r. o.
C/ ž i a d a
riaditeľa Úradu PSK predložiť tento materiál na najbližšom zasadnutí
Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 31
proti: 6
zdržalo sa: 19
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 8 – Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako
združenia právnických osôb: Mgr. Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja,
ÚP a ŽP Úradu PSK, predkladá uvedený materiál v zmysle implementácie projektu PSK
s nórskymi partnermi v rámci podpísanej spolupráce, financovaného z Nórskeho finančného
mechanizmu. 1. fáza projektu zahŕňala stavebnú rekonštrukciu objektu mestskej školy,
v ktorej sídlila krajská knižnica, spracovanie metodológie IPC a troch základných stratégií
PSK. 2. fáza, ktorá PSK čaká od 1. l. 2010, pozostáva z vypracovania stratégií piatich balíkov
služieb týkajúcich sa cestovného ruchu, kultúrneho dedičstva, vytvárania partnerstiev
a ďalších aktivít. Jednou z najdôležitejších aktivít je vytvorenie samotného Inovačného
partnerského centra ako združenia právnických osôb, neziskovej organizácie, ktoré by po
ukončení projektu malo prevziať a zabezpečovať všetky aktivity minimálne v priebehu piatich
rokov. Dúfa, že nastavený systém umožní aj po ukončení projektu vykonávať aktivity
zamerané hlavne na vytváranie partnerstiev, zavádzanie inovácií a prepojenie univerzít
a výskumných centier s praxou, t. zn. súkromným sektorom. Do správnej rady navrhuje 5 a do
dozornej rady 3 členov. Do správnej rady sú za PSK navrhovaní 4 členovia, piateho člena
nominuje Prešovská univerzita. Z troch navrhnutých členov dozornej rady určí dvoch členov
PSK a jedného ARR PSK. To sú zároveň hlavní partneri – zriaďovatelia tejto inštitúcie spolu
s PSK. Partnermi budú všetky združenia napr. Združenie podnikateľov, Obchodná komora,
RPIC a pod. S nimi sa však neuvažuje pri zriadení tejto inštitúcie. Zároveň sa bude musieť
rozvinúť spolupráca aj so súkromným sektorom, aby bola možnosť uchádzať sa aj o iné
granty. V rámci uznesenia navrhuje do správnej rady poslanca Benka, poslanca Sokola, Mgr.
Žiaka, jedno miesto je pre zástupcu poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS, ktorý zatiaľ nie je
známy. V rámci dozornej rady by mali pracovať za PSK poslanec Bzdil, poslanec P. Molčan
a ďalšieho člena určí Ing. Benes, gen. riaditeľ ARR PSK.
Diskusia:
Predseda PSK Chudík doplnil návrh na uznesenie o členov správnej rady, a to poslanca PSK
Benka, poslanca PSK Sokola, Mgr. Žiaka. Keďže poslankyňa Čížiková odmietla členstvo
v správnej rade a poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS nenavrhol žiadneho zástupcu, ďalšieho
člena určí ARR PSK. Piatym členom bude zástupca Prešovskej univerzity. V dozornej rade
bude poslanec PSK Bzdil, poslanec PSK P. Molčan a zástupca ARR PSK alebo Prešovskej
univerzity. Od predkladateľa materiálu očakával doplnené uznesenie o časť „zastupiteľstvo
ukladá správnej rade“, ak sa najprv schváli správna rada. Poslanec Kubík mal pravdu, keď
povedal, že materiál nie je pripravený vzhľadom na prípravu a dopracovanie potrebných
náležitostí (zakladateľská zmluva, stanovy, atď.). Mgr. Žiak nepredložil doplnený návrh na
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uznesenie. Poslankyňa Turčanová požiadala predsedu PSK, aby ako predsedajúci stiahol
materiál z rokovania vzhľadom na jeho nedostatky a predložil ho 2. 3. 2010 dopracovaný
o uznesenie, ktoré Mgr. Žiak nepripravil. Predseda PSK Chudík dodal, že takýto návrh
môže predložiť aj poslankyňa Turčanová. Ak by sa nebola prihlásila do diskusie, takýto návrh
by bol hneď predložil. Uvedené nedostatky predložených materiálov bude osobne riešiť
s predkladateľmi materiálov. Následne navrhol stiahnuť materiál z dnešného rokovania
Zastupiteľstva PSK.
Stiahnutie bodu č. 8 - Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako združenia
právnických osôb z rokovania:
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Bod č. 8 bol stiahnutý z rokovania.

K bodu 9 – Návrh na založenie neziskovej organizácie
„Regionálne združenie partnerstiev sociálnej inklúzie PSK –
CESTA, n. o.“: Mgr. Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP Úradu
PSK uviedol, že táto aktivita vznikla na základe podpisu Memoranda o spolupráci pri riešení
problémov viacnásobne marginalizovaných rómskych komunít medzi predsedami PSK, KSK
a BBSK, na základe ktorého bol pripravený projektový zámer CESTA schválený
Zastupiteľstvom PSK. Na základe dlhodobo prebiehajúcich konzultácií bol tento projekt
modifikovaný tak, aby mohol byť financovaný v rámci Operačného programu Zamestnanosť,
sociálna inklúzia. Výsledkom tohto návrhu je vznik Regionálneho združenia partnerstiev
sociálnej inklúzie PSK, ktoré by mohlo koordinovať a iniciovať veci určitým spôsobom
v rámci lokálnych partnerstiev v kraji, aby kraj mohol participovať na riešení tejto otázky,
pretože z iných výziev v rámci operačných programov týkajúcej sa tejto oblasti sú
samosprávne kraje vylúčené. Podobný návrh bol predložený už aj v Košickom
a Banskobystrickom samosprávnom kraji. Návrh na založenie tejto organizácie bol
spracovaný na základe usmernenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny
a podpredsedu vlády SR Čaploviča. Na zriadenie tejto organizácie je navrhovaný nepeňažný
vklad v sume 66 € s tým, že hlavne lokálne partnerstvá sociálnej inklúzie budú musieť
pripravovať samostatné projekty a predkladať ich v rámci budúcich výziev. Je tu možnosť
čerpania nielen z operačného programu Zamestnanosť, sociálna inklúzia, ale aj v rámci
Švajčiarskeho finančného mechanizmu, kde je určitá priorita sociálnej oblasti
a marginalizovaných skupín. Mala by to byť pomoc nielen lokálnym partnerstvám, ale hlavne
starostom obcí a primátorom miest na spoločné riešenie tejto oblasti. Poslanci PSK obdržali
nový návrh uznesenia pred zasadnutím. V ňom je uvedené že, Zastupiteľstvo PSK v zmysle §
2 ods. 2 zákona NR SR č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách a v znení neskorších
predpisov v spojení s § 11 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v plnom znení
v časti A. schvaľuje bod A.1 založenie neziskovej organizácie „Regionálne združenie
partnerstiev sociálnej inklúzie Prešovského samosprávneho kraja – CESTA, n. o.“; bod A.2
peňažný vklad Prešovského samosprávneho kraja do Regionálneho združenia
partnerstiev sociálnej inklúzie PSK – CESTA, n. o., v sume 66 €; bod A.3 zástupcov PSK do
Správnej rady Regionálneho združenia partnerstiev sociálnej inklúzie PSK – CESTA, n. o.:
poslankyňu PSK JUDr. Annu Aftanasovú, Mgr. Rudolfa Žiaka, PhDr. Moniku Štoffovú, Mgr.
Arpáda Popélyho, poslanca PSK Miroslava Daňa; bod A.4 zástupcu PSK do Dozornej rady
Regionálneho združenia partnerstiev sociálnej inklúzie PSK – CESTA, n. o., Mgr. Štefániu
Migašovú.
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Diskusia:
Poslankyňa Turčanová poznamenala, že PSK si konečne po rokoch uvedomil, že musí
koordinovať rómsku problematiku v rámci kraja, pretože má najväčšie problémy práve so
segregovanými rómskymi osadami. PSK má najväčšie územie s takmer najväčším počtom
Rómov na území SR. Vyčíta materiálu to, že sa v ňom hovorí o dvoch rokoch práce
s lokálnymi partnerstvami sociálnej inklúzie. Osobne je členkou lokálneho partnerstva
sociálnej inklúzie PSI Šariš a prvé oficiálne rokovanie sa uskutočnilo na ul. Čapajevovej 9
dňa 11. 11. 2009. V októbri roka 2009 Fond sociálneho rozvoja vyhlásil výzvu práve na vznik
a podporu vzniku regionálnych partnerstiev sociálnej inklúzie s termínom do 20. 12. 2009.
Mrzí ju, že ešte v tom čase sa bývalé zastupiteľstvo nezišlo a neodsúhlasilo vznik tejto
neziskovej organizácie, aby už teraz mohol byť predložený projekt, lebo so 66 € vkladu dieru
do sveta neurobí. Výhradu má k personálnemu obsadeniu, lebo nie všetci pracovníci odboru
RR, ÚP a ŽP sú dostatočne zorientovaní v problematike marginalizovaných rómskych
komunít a v projektovom riadení. Bola by rada, keby meno jedného pána bolo nahradené
človekom zastupujúcim odbor sociálny, lebo záležitosť týchto lokálnych partnerstiev je
predovšetkým sociálna. V PSI Šariš je VÚC jedným zo zakladajúcich členov a strategickým
partnerom a zastupiteľstvom bola v predchádzajúcich volebných obdobiach nominovaná Ing.
Richmanová. Tá bola veľkým prínosom, ale pre pracovné vyťaženie na odbore SO/RO sa
prestala zúčastňovať pravidelných stretnutí. Preto predkladá návrh, aby PSK prehodnotil jej
zastúpenie a nahradil ju pracovníkom z odboru sociálneho. Osobne navrhuje vedúcu odboru
sociálneho Mgr. Ďörďovú, ktorá s partnerstvom úzko spolupracuje, hoci nie je členkou
správnej rady. Potom nebude mať problém hlasovať za schválenie tohto materiálu. Predseda
PSK Chudík dodal, že v roku 2005 bolo z 12 zvolených 11 zástupcov KDH-SDKÚ-DS a ani
jeden nepredložil návrh na založenie takejto organizácie. Je pravdou, že PSK sa neprihlásil
v 1. kole, ale bude prebiehať aj 2. kolo. PSK nemôže byť všade prvý, tak ako vo všetkých
ostatných opatreniach týkajúcich sa štrukturálnych fondov. Na zmenu v správnej rade treba
predložiť konkrétny návrh. Navrhuje poslankyňu Turčanovú, keď tejto oblasti rozumie.
Poslankyňa Turčanová poďakovala za ponuku, ale je presvedčená, že to miesto by mal
zastávať človek z odboru sociálneho. Je členkou partnerstva sociálnej inklúzie, takže nemusí
zastupovať PSK. Predseda PSK Chudík chcel vedieť, či v tomto partnerstve bude
vystupovať ako poslankyňa PSK alebo členka partnerstva. Poslankyňa Turčanová
odpovedala, že ako členka. Podľa predsedu PSK Chudíka je to zvláštne, lebo v prvom rade
je poslankyňou PSK, ktorá získala mandát od ľudí. Akceptuje každý jej konkrétny návrh
predložený písomne, pretože meno pána neuviedla. Zastupiteľstvo môže dnes schváliť
predložený materiál a zmena správnej rady bude predložená na budúcom zasadnutí.
Následne poslankyňa Turčanová predložila písomne pozmeňovací návrh v znení:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje v bode A.3 zástupcov PSK do Správnej rady Regionálneho
združenia partnerstiev sociálnej inklúzie PSK – CESTA, n. o.: JUDr. Annu Aftanasovú,
Mgr. Margitu Ďörďovú, Mgr. Rudolfa Žiaka, PhDr. Moniku Štoffovú, Miroslava Daňa.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Pozmeňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 2 ods. 2 zákona NR SR č.
213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách a v znení neskorších predpisov v spojení s §
11 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. v plnom znení
A. s c h v a ľ u j e
A.1 založenie neziskovej organizácie „Regionálne združenie partnerstiev sociálnej
inklúzie Prešovského samosprávneho kraja – CESTA, n. o.“
A.2 peňažný vklad Prešovského samosprávneho kraja do Regionálneho združenia
partnerstiev sociálnej inklúzie PSK – CESTA, n. o., v sume 66 €
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A.3 zástupcov PSK do Správnej rady Regionálneho združenia partnerstiev sociálnej
inklúzie PSK – CESTA, n. o.:
- JUDr. Annu Aftanasovú
- Mgr. Margitu Ďörďovú
- Mgr. Rudolfa Žiaka
- PhDr. Moniku Štoffovú
- Miroslava Daňa
A.4 zástupcu PSK do Dozornej rady Regionálneho združenia partnerstiev sociálnej
inklúzie PSK – CESTA, n. o.:
- Mgr. Štefániu Migašovú.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 10 – Regionálny operačný program, Opatrenie 5.1
„Regionálne komunikácie zabezpečujúce dopravnú obslužnosť
regiónov“ – schválenie projektových žiadostí: Ing. Kozák, riaditeľ SÚC
PSK uviedol, že SÚC PSK má momentálne aktívnych 17 projektov v rámci ROP, Opatrenia
5.1 z oblasti regionálneho komunikačného systému. Povinnou prílohou k žiadosti je schválené
uznesenie Zastupiteľstva PSK v predloženom znení. Ide v poradí o šestnásty projekt, a to
stabilizáciu zosuvov v 3. etape, kde sú zaradené zosuvy z povodní. Je to úsek Beloveža –
Bardejov na ceste III/556012 a dlhodobejší zosuv na ceste II/575 Malá Poľana –
Medzilaborce. Ďalej je to projekt č. 17 – Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy – 2.
etapa, kde sú zaradené úseky Ruská Poruba – Košarovce, Krásna Lúka – Torysa, Sulín –
Malý Lipník a Mičákovce – Hanušovce n/Topľou. Momentálne ide o sumu vo výške 20,4 mil.
€ z celkovej čiastky 36 mil. €.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A. s c h v a ľ u j e
A.1 predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy ROP-5.1-2010/01 ROP za účelom
realizácie projektov uvedených v tabuľke č.1, ktorých ciele sú v súlade s platným
územným plánom samosprávneho kraja a platným Programom hospodárskeho
a sociálneho rozvoja samosprávneho kraja
A.2 zabezpečenie realizácie projektov uvedených v tabuľke č.1 po schválení žiadosti
o NFP
A.3 financovanie projektov uvedených v tabuľke č.1 vo výške 5% z celkových
oprávnených výdavkov na projekty vo výške uvedenej v tabuľke č.1
Tabuľka č.1
Názov projektu

Celkové výdavky v žiadosti o NFP
€

5 % spolufinacovanie PSK
€

Rekonštrukcia mostov na cestách II. a
III.triedy PSK – 2.etapa

2 172 984,03

108 649,20

Stabilizácia zosuvov na cestách II. a III.triedy
PSK – 3.etapa

1 358 034,81

67 901,74

SPOLU

3 531 018,84

176 550,94

Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 0

K bodu 11 – Plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2010:
V zmysle § 11, ods. 3 zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v platnom znení
predkladá predseda PSK Chudík zastupiteľstvu na schválenie plán zasadnutí Zastupiteľstva
PSK v roku 2010 v termínoch: 2. marec 2010, 27. apríl 2010, 22. jún 2010, 24. august 2010.
Diskusia:
Poslanec Fedor požiadal o predloženie informatívneho programu jednotlivých zasadnutí na
najbližšie zasadnutie Zastupiteľstva PSK. Predseda PSK Chudík upozornil na názov
materiálu, ktorý nehovorí o programe. Nevidí v tom však žiaden problém, lebo program
zasadnutia v poslednej fáze schvaľuje Rada PSK a v úvode rokovania samotné Zastupiteľstvo
PSK. V minulom období sa stále predkladal program rokovaní, ktorý je v podstate len
orientačným prehľadom. Na zasadnutie zastupiteľstva dňa 2. 3. 2010 môže byť predložený
program zasadnutí Zastupiteľstva PSK do 24. 8. 2010.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e plán zasadnutí
Zastupiteľstva PSK na rok 2010 v termínoch:
2. marec 2010, 27. apríl 2010, 22. jún 2010, 24. august 2010.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržalo sa: 6
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Rôzne:
A/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 544/2009 z 33.
zasadnutia konaného dňa 1. 7. 2009 ku Koncepcii rozvoja informačného
systému KRIS: Ing. Matejčík, zástupca riaditeľa Úradu PSK, informoval o tom, že
Ministerstvo financií SR zaslalo PSK výzvu na predloženie dokladov preukazujúcich splnenie
podmienok poskytnutia pomoci, ktoré boli pri predkladaní žiadosti nahradené čestným
vyhlásením. Vo výzve bolo uvedené, že PSK ako žiadateľ o NFP musí predložiť súhlas
s realizáciou a uviesť zdroj financovania. Uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 544/2009 splnilo
svoj účel s jasným definovaním vyčlenených prostriedkov. Teraz sa musí doplniť o znenie
z vlastných zdrojov bežného a kapitálového rozpočtu.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK 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 a podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, s prihliadnutím na čl. VII. bod 8 Rokovacieho poriadku Zastupiteľstva
Prešovského samosprávneho kraja
mení
uznesenie Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 544/2009 z 33. zasadnutia
konaného dňa 1. júla 2009 ku Koncepcii rozvoja informačného systému KRIS v bode 2
takto:
súhlasí
s realizáciou projektu s názvom „Elektronizácia služieb VÚC Prešovského
samosprávneho kraja“ k výzve Elektronizácia služieb VÚC kód OPIS-2008/1.2/01 po
schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok a financovaním projektu vo výške
5% z celkových nákladov projektu, maximálne však vo výške 236 842 €, a to z vlastných
zdrojov bežného a kapitálového rozpočtu.
Hlasovanie:
za: 41
proti: 0
zdržali sa: 3
Návrh na uznesenie bol schválený.
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B/ Zriadenie vecného bremena na nehnuteľnom majetku PSK v prospech
Mesta Levoča: J. Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu PSK,
predkladá návrh na zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve PSK v správe
SÚC PSK v prospech mesta Levoča, ktoré sa uchádza o štrukturálne fondy za účelom
zriadenia inžinierskych sietí (splaškovej kanalizácie s príslušenstvom). Z tohto titulu je
potrebné schválenie predloženého materiálu v Zastupiteľstve PSK.
Diskusia:
Poslanec Gašpár upozornil na to, že všetky materiály prerokovávané v bode Rôzne, mali
poslanci PSK zahrnúť do tohto bodu pri hlasovaní o programe dnešného zasadnutia.
Predseda PSK Chudík poznamenal, že nikdy sa neschvaľovali materiály predkladané v bode
Rôzne. Tento materiál je vypracovaný v zmysle požiadavky mesta Levoča, ktorá došla na
Úrad PSK tesne pred Vianocami s tým, aby bol predložený do zastupiteľstva čo najskôr.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2, písm. b) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 14, písm. p) Zásad hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK v platnom znení
schvaľuje
zriadenie vecného bremena za odplatu vo výške stanovenej znaleckým posudkom
v prospech oprávneného z vecného bremena – Mesta Levoča, Námestie Majstra Pavla č.
4, 054 01 Levoča, na pozemkoch C KN 2281/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere
7302 m2 a C KN 7138/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 724 m2 vedených na
LV č. 6727, k. ú. Levoča, ktoré spočíva v povinnosti vlastníka, povinného z vecného
bremena - Prešovského samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
a) trpieť uloženie splaškovej kanalizácie a jej príslušenstva na slúžiacom pozemku
v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd
oprávneného cez slúžiaci pozemok pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách
splaškovej kanalizácie
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv
vyplývajúcich z vecného bremena.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.

C/ Návrh na zrušenie NsP A. Leňa v Humennom a NsP arm. generála L.
Svobodu vo Svidníku: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK
uviedla, že subjekty uvedené v predkladanom návrhu boli v rámci prechodu kompetencií zo
štátu na VÚC delimitované s účinnosťou od 1. 1. 2003. V tomto období PSK delimitoval 8
zdravotníckych zariadení, z toho 3 polikliniky a 5 nemocníc s poliklinikami II. typu. Postupne
sa PSK zaoberal ich transformáciou. PSK zostali 2 subjekty, ide o pôvodné príspevkové
organizácie v Humennom a vo Svidníku s tým, že s účinnosťou od 1. 1. 2006 zastupiteľstvo
schválilo uznesenie o transformácii výkonu zdravotníckych činností týchto dvoch nemocníc
a vznikli nemocnice s poliklinikou ako neziskové organizácie. Postupne v zmysle uznesenia
Zastupiteľstva PSK zo dňa 11. 4. 2007 PSK preberal jednotlivé záväzky týchto dvoch
subjektov, a to v zmysle Občianskeho zákonníka pristúpením k dlhu. Za NsP v Humennom
PSK evidoval podlžnosti zhruba viac ako 1 milión €. K 31. 12. 2009 sa podarilo tento dlh
znížiť na 227,5 tis. €. Za NsP vo Svidníku bolo evidovaných k 30. 6. 2007 takmer 2 milióny €
záväzkov, ku konca roka 2009 je evidované ich zníženie na 355 tis. €. Z toho predstavujú
sankcie vyrubené daňovým úradom objem 289 610, 35 €. Obe príspevkové nemocnice majú
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povereného štatutárneho zástupcu a na dohodu vykonávajú činnosť ekonomickí pracovníci.
Tieto príspevkové organizácie sa rušia v súlade s § 21 ods. 13 zákona NR SR č. 523/2004 Z.
z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení s tým, že tieto záväzky
a pohľadávky, všetky práva a povinnosti prechádzajú na pôvodného zriaďovateľa, teda na
PSK. V tejto súvislosti chce PSK zároveň využiť legislatívnu zmenu zákona o dani z príjmov
v § 103 ods. 6, kde je možné požiadať daňové riaditeľstvo o odpustenie sankcií vyrúbených za
oneskorené splatenie istiny. V daných prípadoch nemocníc boli všetky istiny zaplatené,
momentálne ide hlavne o NsP Svidník s dlhom 289 610,35 €. Jedná sa o celkové odpustenie
sankcií za oneskorené odvedenie daní v objeme 547 629,73 € (16,5 mil. Sk). Tento systém sa
dá využiť do polroka roka 2010, preto PSK pristupuje k návrhu na zrušenie. Návrh na
uznesenie obsahuje návrh na zrušenie príspevkovej organizácie NsP A. Leňa v Humennom
a príspevkovej organizácie NsP arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku k 20. 1. 2010 bez právneho
nástupcu.
Diskusia:
Poslanec Hopta chcel vedieť, či doposiaľ existovali v Humennom dve nemocnice
s rovnakým názvom. Predseda PSK Chudík odpovedal, že bol nechaný pôvodný názov
s tým, že druhá je nezisková organizácia. Zopakoval, že nemocnice dostal PSK delimitáciou
od 1. 1. 2003. Keďže sa zadlžovali, situáciu bolo potrebné riešiť transformáciou. PSK
postupne dlhy splácal a v súčasnosti má dlhy len vo vzťahu k sankciám, ktoré je možné
odpustiť do konca januára 2010. Ak PSK požiadať daňový úrad o odpustenie, musí najprv
zrušiť tieto neziskové organizácie. Nemocnice v Starej Ľubovni a vo Vranove n/Topľou už
boli zrušené.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2
písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v nadväznosti na ustanovenie § 21 ods. 13 písm. b) zákona NR
SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
ruší
a) príspevkovú organizáciu – Nemocnicu s poliklinikou A. Leňa v Humennom so
sídlom Nemocničná č. 7, Humenné, IČO: 00 610 658 k 20. januáru 2010 bez právneho
nástupcu
b) príspevkovú organizáciu - Nemocnicu s poliklinikou armádneho generála L. Svobodu
vo Svidníku so sídlom MUDr. Pribulu č. 412/4, Svidník, IČO:17 335 884 k 20. januáru
2010 bez právneho nástupcu.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.
Poslanec Danko poďakoval prítomným poslancom PSK za dôveru k zvoleniu do funkcie
podpredsedu PSK. Ubezpečil všetkých, že ich prejavenú dôveru nesklame. Pripomenul, že
včera sa v Prešove uskutočnila tlačová konferencia ohľadom detašovaného pracoviska, ktorú
zvolali predstavitelia KDH-SDKÚ-DS. Spustenie petície v Poprade aj jej vyhodnotenie
v Prešove považuje za politickú frašku. Aj týmto predstaviteľom bolo jasné, že s predsedom
PSK sa viacmenej pred rokom za účasti S. Kubáneka dohodli, že takýto návrh bude
predložený v prípade jeho zvolenia za poslanca PSK a zvolenia MUDr. Chudíka za predsedu
PSK. Dohodli sa aj na podpore detašovaného pracoviska v Humennom. Preto považuje túto
tlačovú konferenciu a celé úsilie týchto politických strán za klopanie na otvorené dvere.
Predseda PSK Chudík poznamenal, že vytvorenie detašovaných pracovísk sa musí previesť
zmenou Organizačného poriadku Úradu PSK, ktorý určuje predseda PSK. Včera nechápal
otázky novinárov a nevedel sa k nim vyjadriť, pretože nemal petíciu. O 14.30 hod. sa
uskutočnila tlačová konferencia, o 13. 30 hod. dostal petíciu.
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Poslancovi Orosovi chýba v pozvánke bod Interpelácie poslancov, preto svoju požiadavku
predkladá v bode Rôzne. Zaujímal sa o plnenie uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 591/2009
k vykrytiu straty v MHD. Starostovia dotknutých obcí boli prekvapení veľkou aktivitou
predsedu PSK v tomto smere začiatkom roka 2009. Kompetencia zabezpečovať vykrytie
straty vo verejnej doprave je v kompetencii VÚC. Tá prešla zo štátu na PSK, ktorý má
vykrývať stratu vo verejnom záujme. Do fiškálnej decentralizácie bola poskytovaná dotácia
pre mesto Veľký Šariš a obce Malý Šariš, Záborské, Haniska, Teriakovce, Ľubotice, Bzenov,
Ruská Nová Ves a Fintice formou rozpočtu pre mesto Prešov. Fiškálna decentralizácia zrušila
dotáciu mesta Prešov a krajské mestá dostali vyššie koeficienty. Na ostatné obce sa zabudlo,
pričom historická doprava tam fungovala od roku 1949. Starostovia týchto obcí si chcú
priplatiť nadštandard ale s tým, aby VÚC vykryl pre DPMP, ktorý prevádzkuje dopravu do
okolitých obcí, aspoň sumu vo výške 14,-Sk na kilometer, ako to vykrýva pre SAD. Apeluje
tým na predsedu PSK a Zastupiteľstvo PSK, aby v roku 2010 podporili túto dopravu napriek
prijatému uzneseniu, podľa ktorého sa straty vykryjú podľa vývoja bežných príjmov. Tá sa
neprevádzkuje pre primátora Veľkého Šariša, ale jeho občanov a občanov okolitých obcí.
Predseda PSK Chudík poznamenal, že bod Interpelácie síce chýba, ale poslancovi Orosovi
nič nebránilo zaradiť ho pozmeňovacím návrhom do programu rokovania pri jeho
schvaľovaní. Správal sa presne podľa schváleného uznesenia č. 591/2009, lebo bolo na
zvážení predsedu PSK, či finančné prostriedky budú použité na tento účel. U zmienených obcí
ide o nadštandardné služby, pretože môžu využívať SAD. Poslanec Oros vie o tom, že sa
hľadal prijateľný spôsob riešenia pridelenia finančných prostriedkov DPMP, ktoré je na hrane
zákona, lebo s ním nie je uzatvorená riadna zmluva ako s prepravcom vo verejnom záujme.
V prípade MHD je to ináč ako pri prevádzkovaní SAD, obce si za prevádzkovanie služieb
musia platiť. Poslanec Oros bol s touto požiadavkou za predsedom PSK dňa 30. 12. 2009.
Ide o to, že nadštandard si priplatia, ale to čo sa prispieva SAD vyplýva z kompetenčného
zákona, ktorý dostal VÚC. Čiže chcú, aby sa v súlade so zákonom prispievalo aj na
prímestskú dopravu v takom rozsahu, ako sa prispieva SAD. Občania týchto obcí nechcú inú
dopravu ako je historická doprava od r. 1949 a požadujú mestskú hromadnú dopravu. Keď to
môže robiť Košický samosprávny kraj, nevidí dôvod, aby sa to nedalo aj v PSK. Takúto
zmluvu PSK mal a náklady už 2-3krát uhradil. Aj teraz je potrebné hľadať riešenie v prospech
občanov. Dostáva z rozpočtu vo fiškálnej decentralizácii finančné prostriedky ako ostatní, ale
na dopravu prispieva 3 300 tis. Sk. Predseda PSK Chudík poukázal na celé znenie zákona,
ktoré hovorí o preprave vo verejnom záujme, ale PSK musí mať uzavretú zmluvu s týmto
prepravcom. S DPMP takúto zmluvu nemá, pričom PSK s ním rokoval o podpise zmluvy.
DPMP odmietol zmluvu podpísať, pretože zrejme nechce kontrolu nákladov na kilometer.
Osobne mal záujem vyriešiť tento problém. Finančné prostriedky môžu byť pridelené podľa
zákona na základe podpísanej zmluvy, nemôžu sa len nejakým spôsobom rozdávať.
Poslanec Sýkora dodal, že veľa vecí sa vyrieši porozumením, pochopením a dohodou.
Požiadal o informáciu k vzniku poslaneckých klubov. Nezávislí poslanci mali v predošlých
volebných obdobiach vytvorený klub. V súčasnosti nie je klub vytvorený, pretože sú len štyria
nezaradení nezávislí poslanci (Kostilník, Ceľuch, Bzdil, Sýkora). Požiadal predsedu PSK, aby
sa v predkladaných materiáloch týkajúcich sa zvolenia zástupcov do orgánov uvádzali
konkrétne mená. Ďalej požiadal o telefónne kontakty na všetkých 62 poslancov PSK,
prípadne ich zverejnenie na webovej stránke. Predseda PSK Chudík oboznámil prítomných
s tým, že vznikli dva poslanecké kluby. Predsedom poslaneckého klubu SMER-SD, ĽSHZDS je poslanec Chlapeček a podpredsedami poslankyňa Vaľová a poslanec Ledecký.
Predsedom poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS sa stal poslanec Kužma a podpredsedom
poslanec Tarcala. Súhlasí s poslancom Sýkorom, že v materiáloch majú byť uvedené
konkrétne mená. Zároveň sa ospravedlňuje, že pre krátkosť času neboli materiály
dopracované. Išlo však o záležitosti, ktoré PSK potreboval vyriešiť čo najskôr. Požiadal
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organizačný odbor o prípravu menného zoznamu poslancov PSK s telefónnymi číslami a ich
doručenie poslancom PSK na základe všeobecného súhlasu.
Poslanec Ragan poďakoval poslancom PSK za prejavenú dôveru k zvoleniu do funkcie
podpredsedu PSK. Nebolo preňho ľahkým rozhodnutím prijať tento post a nomináciu. Po
rokoch práce v oblasti zamestnanosti a sociálnych vecí sa takto rozhodol. Odchádza z funkcie
riaditeľa úradu práce a sociálnych vecí, do ktorej bol menovaný vládou a berie funkciu
podpredsedu PSK ako veľkú výzvu. Verí, že bude prínosom pre rozvoj PSK.
Poslanec Hopta sa sťažoval na svetlo, ktoré mu v priebehu celého rokovania svieti do očí.
Kameramani by mali zabezpečiť a hľadať iný spôsob osvetlenia buď zvrchu alebo zozadu.
Malo by sa to riešiť v rámci rokovacieho poriadku. Požiadal, aby tlačivá na pozmeňovacie
návrhy boli predkladané vo väčšom množstve. Predseda PSK Chudík dodal, že
pozmeňovacie a doplňovacie návrhy nemusia byť predkladané len na určených tlačivách, ale
aj na klasickom kancelárskom papieri. Je potrebné akceptovať predkladanie písomných
pozmeňovacích návrhov vyplývajúcich priamo z diskusie v čase prerokovávania daného
materiálu. Ostatné návrhy zmien uznesení si môžu poslanci PSK pripraviť pred samotným
zasadnutím po obdržaní zaslaných materiálov, ktoré musia dostať najneskôr 7 dní pred
zasadnutím zastupiteľstva. Materiály museli byť odoslané už 8. 1. 2010, preto sa v nich
vyskytli nedopracované veci, ktoré neprešli komisiami, lebo tie ešte neboli zriadené a
funkčné. Úprava rozpočtu nebola predkladaná, pretože musí byť prerokovaná v komisii
finančnej. Požiadal o riešenie požiadavky osvetlenia iným spôsobom. Dňa 4. 1. 2010 sa stal
PSK vlastníkom budovy sídla Úradu PSK, ktorá by mala prejsť následnou rekonštrukciou s
opravou vlastnej zasadacej miestnosti.
Poslanec Ledecký uviedol, že pred 2. kolom volieb predsedu VÚC obdržal leták kandidáta na
predsedu PSK J. Hudackého, ktorý uvádzal manipuláciu volieb s veľkými rómskymi osadami
a opisoval kupovanie hlasov v rómskych osadách. Príklad pravdivosti zobrazovali výsledky
volieb obcí s veľkými rómskymi osadami, kde vyhral kandidát P. Chudík, medzi nimi aj obec
Spišský Hrhov, kde je starostom. V tejto obci počas volieb nikto nevzniesol žiadnu námietku
ani zo strany občanov a členov volebnej komisie, ani zo strany polície či iného orgánu. Nie je
v nej rómska osada. Rómovia žijú integrovane, študujú na stredných a vysokých školách
a veľa z nich pracuje. Tvoria 9% voličov, preto je nemožné ovplyvnenie výsledkov volieb.
Druhé kolo volieb v Spišskom Hrhove počas celého dňa monitorovala polícia, ale aj napriek
tomu výsledky kopírovali prvé kolo. Neprávom osočenému človeku patrí ospravedlnenie.
V tomto prípade sa podarilo pošpiniť 1 400 obyvateľov obce Spišský Hrhov, ako aj jej dobré
meno. V slušnej spoločnosti je za takýto prešľap požadované minimálne ospravedlnenie zo
strany KDH, priznanie chyby a kus pokory. Politik by nemal mať problém ospravedlniť sa.
Predseda PSK Chudík doplnil, že išlo o spoločné dielo KDH-SDKÚ-DS.
Poslankyňa Aftanasová sa zaujímala o všeobecne odporúčané termíny zasadnutia komisií,
podľa zákona by komisie mali zasadať raz mesačne. Predseda PSK Chudík podotkol, že
zasadnutia komisií zvolajú čo najskôr ich predsedovia. Komisie by mohli určiť aj jednotlivé
body do programu zasadnutí zastupiteľstva. Prvé zasadnutie komisie územného plánovania,
ochrany a tvorby životného prostredia zvolá osobne s tým, že jej členovia si zvolia predsedu.
Poslankyňa Vaľová očakáva od poslancov PSK slušnosť hlavne pri podpísaní sa pod svoj
názor, pretože voľby do VÚC boli poznamenané aj časopisom FAKT, ktorého jeden diel
vydalo KDH a druhý SDKÚ-DS. Dali si toľko námahy a financií na pošpinenie kandidátov,
s ktorými dnes sedia v Zastupiteľstve PSK. Nevie, ako sa môžu svojim kolegom poslancom
a predstaviteľom opisovaným v tomto časopise, dívať do očí po celé štyri roky. Ako sa jej
môžu pozrieť do očí, keď po celom PSK rozšírili o nej klamstvá a podlosti a nikto sa pod nich
nepodpísal. Keď na to upozornila p. Kužmu, povedal jej, že má nájsť vydavateľa tohto
časopisu.
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Poslanec Tarcala sa vždy podpíše pod svoj názor. KDH nemá nič spoločné so spomínaným
časopisom. Ak má poslankyňa Vaľová nejaký dôkaz, mala by konať.
Predseda PSK Chudík zdôraznil, že vo svojom príhovore na slávnostnom zasadnutí
zastupiteľstva konanom dňa 21. 12. 2009 hovoril len o pracovných záležitostiach. To, čo cítil
zo srdca, povedal až na dnešnom zasadnutí. Jednoducho predseda PSK, ktorý dostal mandát
od občanov PSK, odmietol spoluprácu s 25 poslancami KDH-SDKÚ-DS za špinavú volebnú
kampaň, pokiaľ sa neospravedlnia a pracuje s 37 poslancami PSK. Spomenul časopis FAKT,
v ktorom bol pozitívne opísaný jedine poslanec Kužma. Osobne predpokladá, že KDH s tým
nemá nič spoločné. Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 26. 8. 2009 vo Svidníku vyčlenila pre
obce okresov Svidník, Stropkov, Bardejov 90 mil. Sk okrem iných vecí, ktoré boli do konca
septembra 2009 na účtoch jednotlivých obcí. Poslanec Kužma vtedy na tlačovej konferencii
hovoril o rekonštrukcii hradu v Bratislave s veľkým rozpočtom, z ktorého by mohla časť ísť
aj na východ SR s tým, že vláda nič nerieši, hoci schválila na svojom zasadnutí finančné
prostriedky. V časopise FAKT sa dočítal, že radšej dáva peniaze z PSK na Bratislavský hrad,
lebo je preňho symbolom SR. Vie spolupracovať, spolupracoval s KDH-SDKÚ-DS, nie je to
valcovanie. Nikto z tých, čo s touto kampaňou nesúhlasili, nenašiel silu povedať, že s týmto
spôsobom nesúhlasia. Nemôže zradiť ľudí, ktorí ho volili.

K bodu 13 – Záver: Predseda PSK Chudík poďakoval prítomným poslancom za
účasť na tomto rokovaní a pozval ich na 3. zasadnutie Zastupiteľstva PSK dňa 2. 3. 2010.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová
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PaedDr. Miroslav Benko
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Pavol Ceľuch
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Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK
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MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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