Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 2 / 2010

z 3. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 2. marca 2010 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2009.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2010.
5. Informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK do 24. 8. 2010.
6. Návrh VZN PSK č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromného zriaďovateľa.
7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja.
8. Návrh VZN PSK č. 19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium
v jazykovej škole.
9. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
10. Správa o poskytovaní dotácií za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2009.
11. Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako združenia právnických osôb.
12. Návrh akčného plánu na rok 2010 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015.
13. Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“.
14. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
15. Návrh prenájmu priestorov v budove PSK.
16. Návrh prenájmu budovy na ul. J. Borodáča v Prešove pre zriadenie Kultúrneho centra Zväzu Rusínov a Ukrajincov Slovenska.
17. Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.
18. Zmena záložného práva pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu.
19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
20. Návrh odmeny pre podpredsedov PSK.
21. Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených
v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu.
22. Rôzne.
23. Interpelácie poslancov.
24. Záver.

K bodu 1 - Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 3.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v treťom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 59 poslancov. Písomne sa ospravedlnila poslankyňa Vaľová a poslanci
Halecký, Obrimčák.
Predseda PSK Chudík upozornil prítomných na nasledovné číslovanie materiálov v bode
19: 19A - Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK,19B - Návrh na zmenu uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 549/2009, 19C - Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
577/2009. Poslanci dostali pred zasadnutím nové materiály k bodom č. 16 – Návrh prenájmu
budovy na ul. J. Borodáča 5 v Prešove pre zriadenie Kultúrneho centra Zväzu Rusínov –
Ukrajincov Slovenska, 18 – Zmena záložného práva pre SACR, 19A – Majetkové prevody
nehnuteľného majetku PSK, 20 – Návrh mesačnej odmeny pre podpredsedov PSK a 2
materiály v bode 22 – Rôzne: Návrh na menovanie riaditeľa DSS Dúbrava a Návrh na
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK s občianskym združením Veterán
Šariš klub Prešov.
Poslanec Kubík navrhol vypustiť z dnešného rokovania bod č. 17 – Schválenie zriadenia
vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s., pretože
v uznesení sa hovorí o zriadení vecného bremena v prospech Východoslovenskej distribučnej,
a. s., ale v dodatku č. 1 k zmluve je uvedená Estate 01, s. r. o. Zo zmluvy a uznesenia nie je
jasné komu do majetku prejde elektrické vedenie a ku ktorému subjektu bude mať PSK
povinnosť vecného bremena. Či to bude povinnosť vo vzťahu k SPP, na ktorý prejde
regulačná stanica a prístupová komunikácia, alebo povinnosť vo vzťahu k Východoslovenskej
distribučnej. Z grafickej časti nie je jasný bod napojenia, trasovanie, ochranné pásmo
a veľkosť územia. Tento bod je potrebné dopracovať a predložiť ho úplný a kompletný na
nasledujúcom zasadnutí Zastupiteľstva PSK. Predseda PSK Chudík požiadal o vyjadrenie
predsedu komisie pre správu majetku. Poslanec Ledecký uviedol, že komisia pre správu
majetku bod 17 prerokovala a všetky potrebné veci boli p. Gaľanom vysvetlené. Materiál bol
komisiou jednomyseľne schválený. Predseda PSK Chudík požiadal o vyjadrenie aj poslanca
Orosa, člena komisie pre správu majetku. Poslanec Oros sa zdržal hlasovania, lebo keď PSK
dal cestu Estate 01, s. r. o., mal by sa kábel umiestniť po ceste, aby PSK zbytočne nezaviazal
veľký pozemok. Výhrady nastolené poslancom Kubíkom a následné náväznosti si nevšimli,
lebo v uznesení sú tri celé parcely a na dve parcely bolo zriadené vecné bremeno. Predseda
PSK Chudík pripomenul, že už na minulom zastupiteľstve poslanci poslaneckého klubu
KDH-SDKÚ-DS vzniesli pripomienky k tomuto materiálu, ktoré sa ukázali ako absolútne
nepravdivé. Poslanec Hopta navrhol zaradiť bod 23 – Interpelácie poslancov ako bod č.2
s následným prečíslovaním nasledujúcich bodov. Poslanec Regec navrhol stiahnuť
z programu rokovania bod č. 21 – Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných
ako nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených v 1. kole výzvy
z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP. Ako dôvod uviedol pomerne veľkú finančnú
čiastku v sume cez 400 tis. €, vážne pochybenia projektantov, chýbajúce stanoviská
projektantov a stavebného dozoru. Z uvedených dôvodov by mal byť materiál prerokovaný
v komisii finančnej a následne predložený do najbližšieho Zastupiteľstva PSK. Poslankyňa
Turčanová navrhla stiahnuť z rokovania bod 6 – Návrh VZN PSK č. 18/2010 o určení výšky
dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej
pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov a bod 8 – Návrh VZN
PSK č. 19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na
čiastočnú úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a o výške úhrady
nákladov na štúdium v jazykovej škole, lebo § 8 zákona 302 z roku 2001 upravuje podmienky
a spôsob predkladania VZN, pričom došlo k pochybeniu v bode 7. Vyhodnotenie
pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr 3 dni pred rokovaním.
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Navyše má výhrady k materiálu v bode 8, pretože tvorí prílohu uznesenia a nie je
samostatným materiálom, z tohto dôvodu je potrebné ho prepracovať. Predseda PSK Chudík
poznamenal, že neschválenie týchto dvoch bodov spôsobí vážny problém v praxi a uvedené
dôvody nie sú závažné. Následne upozornil poslanca Kužmu, že ak chce diskutovať, má
oficiálne požiadať o slovo.
Pozmeňovací návrh poslanca Kubíka:
- vyňať z programu rokovania bod č. 17 – Schválenie zriadenia vecného bremena
v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s..
Hlasovanie:
za: 26
proti: 28
zdržali sa: 2
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Pozmeňovací návrh poslanca Hoptu:
- zaradiť bod 23 – Interpelácie poslancov ako bod č. 2 s následným prečíslovaním
nasledujúcich bodov.
Hlasovanie:
za: 7
proti: 17
zdržalo sa: 33
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Pozmeňovací návrh poslanca Regeca:
- vyňať z programu rokovania bod č. 21 – Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít
definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených v 1.
kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania ROP.
Hlasovanie:
za: 27
proti: 26
zdržali sa: 4
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Pozmeňovací návrh poslankyne Turčanovej:
- vyňať z rokovania bod č. 6 – Návrh VZN PSK č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre
základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti
samosprávneho kraja, cirkvi a súkromných zriaďovateľov a bod č. 8 – Návrh VZN PSK č.
19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu nákladov v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a o výške úhrady
nákladov na štúdium v jazykovej škole.
Hlasovanie:
za: 26
proti: 25
zdržalo sa: 7
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
Program 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok 2009.
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2010.
5. Informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK do 24. 8. 2010.
6. Návrh VZN PSK č. 18/2010 o určení výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi a súkromného zriaďovateľa.
7. Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2010 Prešovského samosprávneho kraja.
8. Návrh VZN PSK č. 19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške úhrady nákladov na štúdium
v jazykovej škole.
9. Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských zariadení SR.
10. Správa o poskytovaní dotácií za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2009.
11. Návrh na vznik Inovačného partnerského centra ako združenia právnických osôb.
12. Návrh akčného plánu na rok 2010 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015.
13. Návrh na založenie záujmového združenia právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých Tatier“.
14. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.
15. Návrh prenájmu priestorov v budove PSK.
16. Návrh prenájmu budovy na ul. J. Borodáča v Prešove pre zriadenie Kultúrneho centra Zväzu Rusínov a Ukrajincov Slovenska.
17. Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.
18. Zmena záložného práva pre Slovenskú agentúru cestovného ruchu.
19. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
20. Návrh odmeny pre podpredsedov PSK.
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21. Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie projektov schválených
v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu.
22. Rôzne.
23. Interpelácie poslancov.
24. Záver.

Hlasovanie:
za: 32
proti: 1
Program 3. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 25

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Ceľucha, Čurillu, Gašpára,
Havrillu, Ledeckého.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržali sa: 4
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslancov Chlapečka a Veleckého.

K

bodu

2

–

Informatívna

správa

o plnení

uznesení

Zastupiteľstva PSK: Materiál do zastupiteľstva predložil v súlade so zákonom NR
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC a Organizačným poriadkom PSK Ing. Majda,
hlavný kontrolór PSK. Konštatoval, že do 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bolo prijatých
celkom 13 uznesení a okrem troch uznesení z II. volebného obdobia, ktoré sa plnia priebežne
(uzn. č. 196/2007 v bode B týkajúce sa návrhu na prevzatie dlhov za NsP Humenné a NsP
Svidník, uzn. č. 219/2007 v bode B týkajúce sa prípravy podkladov k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu súvisiaceho s prípravou realizácie stavby „III/06815, ul. Kuzmányho,
prestavba“, uzn. č. 447/2008 v bode D.2 týkajúce sa prípravy zoznamu nehnuteľného majetku
vo vlastníctve PSK, pod ktorým nie sú vysporiadané pozemky, mimo ciest), sú ostatné
uznesenia Zastupiteľstva PSK splnené.
Diskusia:
Poslanec Tarcala sa zaujímal o plnenie uznesenia k voľbe predsedu komisie územného
plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia a podpredsedov komisie dopravy a komisie
kultúry a národnostných menšín, ktorí na predchádzajúcom zasadnutí zastupiteľstva neboli
zvolení. Poslanec Kahanec reagoval na plnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 219/2007
v bode B týkajúce sa prípravy majetkovoprávneho vysporiadania súvisiaceho s prípravou
realizácie stavby ul. Kuzmányho. Zastupiteľstvo PSK v ňom poveruje predsedu PSK, aby
pripravil podklady k majetkovoprávnemu vysporiadaniu, ale nie je v ňom určený termín. Pri
kontrole tohto uznesenia malo byť uvedené, že sa ani nedá kontrolovať bez určenia termínu,
i keď tento problém odstraňuje ďalší vývoj, a to prijatie Dohody o spoločnom postupe medzi
PSK a mestom Prešov na aprílovom zasadnutí Zastupiteľstva PSK v roku 2009, ktorou sa
obidve strany zaviazali ku konkrétnemu vysporiadaniu. Dohoda tento problém rieši, ale od jej
schválenia ubehli už takmer 2 roky. Pozitívne bral ochotu predsedu PSK, ktorý chcel
zrealizovať bez zbytočného odkladu prestavbu ul. Kuzmányho, ktorá vyrieši odstránenie
jedného z problémov prepojenia komunikačnej siete v krajskom meste Prešov.
Z konštatovania v predloženom materiáli vyplývajú určité problémové riziká, hrozby
a dôsledky. Keďže sú zatiaľ vysporiadaní len dvaja vlastníci a vznikli nové požiadavky od
ďalších vlastníkov, vzniká riziko precedensu ako pri ul. Nábrežnej v Prešove napriek tomu, že
zo strany predsedu PSK bolo deklarované, že PSK nechce ísť podobným systémom. Je tam
hrozba neúmerného predlžovania procesu majetkovoprávneho vysporiadania, ktorý neprinesie
len vyššie náklady, ale v konečnom dôsledku samotné predlženie stavby výrazne predraží
cenu tejto stavby. V roku 2001 bol cenový odhad 92 mil. Sk, pri podpise dohody už bol 150
mil. Sk, za chvíľu to bude dvojnásobok. Zastupiteľstvo PSK v dohode zaviazalo vysporiadať
dané náležitosti do roka. Blíži sa apríl 2010 a nevie, či dané konštatovania dávajú nejaký
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predpoklad pre vysporiadanie vlastníkov v krátkom a dohľadnom čase. Očakáva skôr
negatívny vývoj, čo je na škodu riešenia samotných spomínaných nákladov a samotného
dopravného systému v meste Prešov, ktorý by mohol prepojiť dopravný uzol sídliska Sekčov
s centrom mesta a smerom na Nábrežnú komunikáciu. Požiadal hlavného kontrolóra PSK
a predsedu PSK o vysvetlenie súčasného vývoja tohto problému. Poslankyňa Turčanová sa
opýtala hlavného kontrolóra PSK, za aké obdobie bolo predkladané splnenie uznesení.
V dôvodovej správe sa hovorí o 13 uzneseniach, ale v tabuľkovej časti našla len 7 uznesení
z toho 3, ktoré sa plnia priebežne a 4 splnené. Požiadala o informáciu o ďalších 6
vyhodnocovaných uzneseniach. Ing. Majda uviedol, že ÚHK PSK hodnotil uznesenia do 2.
zasadnutia, uznesenia schválené do 3. zasadnutia bude predkladať na 4. zasadnutí
Zastupiteľstva PSK. Uznesenie, v ktorom zastupiteľstvo neschváli termín splnenia, môže
vyhodnotiť iba podľa podkladov od vedúcich odborov. Ak zastupiteľstvo bude trvať na
obšírnejšom hodnotení, ÚHK PSK to spraví, ale v uznesení musí byť uvedený zodpovedný
pracovník a termín splnenia. Predseda PSK Chudík reagoval na diskusný príspevok
poslanca Kahanca s tým, že PSK už urobil určité konkrétne kroky a má pripravené ďalšie
zmluvy. Zatiaľ však nemá žiadnu informáciu, čo urobilo v tomto smere mesto Prešov.
Diskusný príspevok poslanca Kahanca patrí v prvom rade na mestské zastupiteľstvo, lebo
schválená dohoda uvádza vysporiadanie pozemkov. Ak má PSK postupovať ďalej a kúpiť
pozemky v čase finančných nedostatkov, musí vedieť o postupe mesta Prešov. Ak začne plniť
podpísanú dohodu, PSK bude pokračovať ďalej. Poslanec Kahanec oceňuje PSK, že robí
určité kroky, ale dohoda určuje termín plnenia. Vystúpil aj na poslednom zasadnutí mestského
zastupiteľstva, kde interpeloval primátora mesta, aby podal informáciu o stave riešenia ul.
Kuzmányho. Čaká na jeho písomnú odpoveď a urguje túto záležitosť na strane PSK aj mesta
Prešov, lebo ide o problém dopravy v meste Prešov. Predseda PSK Chudík mu odporúčal
navrhnúť na zasadnutí mestského zastupiteľstva uznesenie k ul. Kuzmányho, aby sa
konkrétne v tejto veci začalo pracovať.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om i e
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržali sa: 3
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Správa o kontrolnej činnosti ÚHK PSK za II. polrok
2009:

Ing. Majda, hlavný kontrolór PSK, predkladá materiál v súlade s úlohami
definovanými v Pláne kontrolnej činnosti na II. polrok 2009, ako aj požiadavkami
Zastupiteľstva PSK v náväznosti na § 19e) ods. 1 písm. e) zákona NR SR č. 369/2004 Z. z.,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC v znení
neskorších predpisov. ÚHK PSK vykonal za II. polrok 2009 celkom 27 následných
finančných kontrol, z toho 18 následných finančných kontrol a 9 kontrol zameraných na
kontrolu plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov. Zistil celkom 235
porušení, z nich 27 finančne vyčíslených a 208 porušení bez finančného vyčíslenia.
Percentuálne je každé 11 zistenie finančnej povahy a ide o zistenia v celkovom objeme 5 464
€. Najviac porušení v počte 70 kontrolných zistení bolo zistených pri kontrole zákona NR SR
č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkali
hlavne neprevedenia inventarizácie všetkého majetku alebo jej prevedenia nepredpísaným
spôsobom, chýbajúcich náležitostí inventúrnych súpisov, neprevádzania kontroly pokladne 4x
ročne, neodsúhlasenia skutočného stavu s účtovným, zlým zaradením alebo nesprávnym
posúdením technického zhodnotenia došlo k nesprávnemu odpisovaniu, neúplných
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cestovných príkazov, chýbajúcich pozvánok, cestovných lístkov a ostatných náležitostí
cestovných dokladov, nedoložených dokladov o havarijnom poistení pri používaní
súkromných vozidiel pre pracovné účely, nevedenia majetku v účtovnej evidencii hlavne
pozemkov a ich zlé ocenenie. Ďalšími najčastejšie porušovanými zákonmi sú zákony č.
311/2001 Z. z. Zákonníka práce, č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a č.
553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme,
kde bolo zistených 34 porušení hlavne v nesprávnom zaradení zamestnancov do tarifných
tried a stupňov, nedodržaní náležitostí mimopracovných dohôd, nesprávnom uzatváraní dohôd
o vykonávaní prác na opakujúce sa činnosti, chýbajúcich odpisov z registra trestov,
nespracovaní pracovných náplní, alebo boli v rozpore s nariadením vlády č. 341/2004. 28
kontrolných zistení sa týkalo porušenia zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole, a to v
nevykonávaní predbežnej a priebežnej finančnej kontroly, nevypracovaní internej smernice
o finančnej kontrole a nedôslednom výkone predbežnej kontroly na účtovných dokladoch. 7
kontrolných zistení sa týkalo porušenia zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách
hlavne v nedodržaní 10-dňovej zúčtovacej lehoty cestovných príkazov, neoprávnenom
vyplatení cestovných náhrad, nesprávnom zúčtovaní stravného, nevykazovaní spotreby PHM
podľa spotreby uvedenej v technickom preukaze. 16 kontrolných zistení sa týkalo zákona č.
446/2001 Z. z. o majetku VÚC a porušenia Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom
PSK, Metodického pokynu PSK – Cenovej mapy, hlavne neuzatvorenie poistných zmlúv na
spravovaný majetok, nepredloženie zmlúv o nájme nebytových priestorov na schválenie PSK
v prípadoch opakovaného nájomného, nevýhodnosť uzavretých nájomných zmlúv. 40
kontrolných zistení súviselo s porušením interných predpisov, metodických pokynov a
ostatných riadiacich a organizačných noriem. Predložený materiál obsahuje bližšie informácie
o jednotlivých kontrolách a v prípade individuálneho záujmu sa poslanci PSK môžu
informovať na ÚHK PSK. Správy z ukončených kontrol sa predkladajú 1x riaditeľovi úradu,
vedúcej odboru financií a príslušnému vedúcemu odboru. Za uvedené obdobie ÚHK PSK
nedostal od vedúcich odborov žiadne postihy štatutárov organizácií v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK.
Diskusia:
Poslanec Baran sa zaujímal o tematickú kontrolu investičnej akcie DSS Petrovany, kde bol
veľmi slabý proces prípravy, realizácie, odovzdania, prevzatia a kolaudácie stavby. Až
dodatkom č. 3 z roku 2008 k zmluve boli doplnené stavebné objekty napr. parkoviská, verejné
osvetlenia, ktoré mali byť uvedené už v stavebnom povolení, lebo sú povinnou podmienkou
vyplývajúcou zo zákona pre všetky administratívne budovy alebo budovy občianskej
výstavby. V tomto prípade zase ide o problém projektantov, ktorí mali vyčísliť niektoré práce
v procese prípravy stavby, lebo ide o vážne chyby. K ďalším prípravám projektovej
dokumentácie a uzatváraniu stavieb v zmluve o realizácii stavieb odporúča, aby dodávatelia
stavieb a projektanti predkladali k verejnému výberovému konaniu aj poistenie proti škodám,
ktoré zavinia svojou činnosťou počas realizácie stavby, čo je už normálnou a bežnou vecou
investorov. Poslanec Kahanec dodal, že väčšina kontrolovaných subjektov mala v závere
uvedené prijaté konkrétne opatrenia na odstránenie nedostatkov s určením konkrétnych
zamestnancov so stanoveným termínom plnenia. Pri niektorých subjektoch je konštatované,
že všetky nedostatky zistené následnou finančnou kontrolou boli odstránené, ale ide
o konštatovanie samotným kontrolovaným subjektom. Chcel vedieť, či tieto veci prechádzajú
cez hlavného kontrolóra PSK, lebo subjekt môže konštatovať odstránenie všetkých
nedostatkov, ale definitívne stanovisko by mal dať hlavný kontrolór. Možno by bola vhodná
stručná informácia o splnení jednotlivých opatrení, resp. niektoré sú opakovane uložené. Ing.
Majda odpovedal, že prijaté opatrenia kontroluje ÚHK PSK. Organizácia zašle ÚHK PSK
prijaté opatrenia na odstránenie nedostatkov a po polroku alebo roku ich kontroluje ÚHK
PSK. Tak ako uviedol v správe, že ÚHK PSK vykonal za polrok 27 následných finančných
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kontrol, z toho 9 kontrol zameraných na plnenie prijatých opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov. Kontrolu investičnej akcie DSS Petrovany prevádzal ÚHK PSK počas realizácie
stavby, nie po ukončení stavby. Poslanec Baran chcel vedieť, ako mohli konštatovať
nedodržanie zádržného, ktoré sa robí až po prevzatí a odovzdaní stavby. Ing. Majda dodal, že
zádržné bolo vytknuté kontrolou NKÚ. V zmluve pred kontrolou NKÚ uviedli, že nie je dané
zádržné.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK za II. polrok 2009.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržali sa: 3
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I.
polrok 2010:

Podľa slov Ing. Majdu, hlavného kontrolóra PSK, rozsah kontrolnej
činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2010 v zmysle § 19c čl. II predmetného zákona bude
zameraný a orientovaný na zmapovanie úrovne finančnej disciplíny a nakladanie s majetkom
PSK pre poskytnutie informácií vedúcim zamestnancom a poslancom PSK o vykonaných
kontrolách a plnení opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov, ktoré sa predkladá
2x ročne. V roku 2009 boli vykonané všetky kontroly schválené Zastupiteľstvom PSK. Za II.
polrok 2009 ÚHK PSK vykonal 27 následných finančných kontrol, z toho 9 kontrol plnenia
prijatých opatrení. 14 kontrol bolo prevedených v školských zariadeniach, 6 v sociálnych
zariadeniach a 7 kontrol v kultúrnych zariadeniach. Do konca roka 2009 bola vykonaná
minimálne jedna kontrola v každom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, vrátane
kontroly plnenia prijatých opatrení. V roku 2010 sa dostane ÚHK PSK do II. kola kontrol
jednotlivých zariadení. ÚHK PSK svojou činnosťou poukazoval na nedostatky pri riadení,
hospodárení, nakladaní s rozpočtom a majetkom vo všetkých zariadeniach PSK. V ďalšom
období by sa chcel zamerať na námatkové kontroly podľa závažnosti zistených porušení
zákonov na základe výsledkov predošlých kontrol a kontrolu plnenia prijatých opatrení.
Kontrolu Úradu PSK vykoná v mesiaci máj – jún 2010 podľa potrieb, teda či ide o stanovisko
k záverečnému účtu, kontrolu plnenia prijatých uznesení, spolufinancovania projektov,
hospodárenia s finančnými prostriedkami, postupov zavedenia eura a pod. V apríli 2010 je
naplánovaná kontrola dopravcov – SAD, ktorá bude zameraná na kontrolu pridelených
rozpočtových prostriedkov a dodržanie zmluvných vzťahov dopravcov s PSK. V marci 2010
je naplánovaná kontrola finančných prostriedkov poskytnutých PSK neštátnym subjektom.
Dúfa, že Zastupiteľstvo PSK schváli predložený plán kontrolnej činnosti, ktorý napomôže
k odstráneniu nedostatkov pri správe a riadení organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
Diskusia:
Poslankyňa Aftanasová upozornila na formálnu chybu v prílohe č. 1 na str. 2, mesiac marec,
predmet kontroly č. 3. Pri tematickej kontrole hospodárenia s finančným príspevkom
poskytnutým subjektu, ktorý poskytuje sociálnu pomoc v súlade so zákonom o sociálnej
pomoci požiadala o doplnenie textu „a v súlade so zákonom o sociálnych službách“. Pretože
zákon o sociálnej pomoci skončil platnosť koncom minulého roka a existujú subjekty
poskytujúce služby podľa zákona o sociálnych službách, teda je potrebné doplniť zákon č.
448/2008 Z. z.
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 2010.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 5 – Informatívny návrh programu zasadnutí
Zastupiteľstva PSK do 24. 8. 2010:

Predseda PSK Chudík predkladá
Zastupiteľstvu PSK informatívny program zasadnutí s orientačnými bodmi v súlade so
schválenými termínmi do 24. 8. 2010. Samotný program sa môže meniť a dopĺňať a jeho
konečnú podobu schvaľuje Zastupiteľstvo PSK.
Diskusia:
Poslanec Gašpár navrhol zaradiť do programu 5. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 22. 6.
2010 ako bod 4 – Aktualizáciu Koncepcie rozvoja sociálnych služieb v územnom obvode PSK
s následným prečíslovaním bodov na 5 až 13. S účinnosťou od 1. 1. 2009 platí zákon č. 448
o sociálnych službách, ktorý v § 81 ukladá zastupiteľstvu vypracovať a schváliť koncepciu
sociálnych služieb v pôsobnosti PSK. Predseda PSK Chudík požiadal poslanca Gašpára
o písomné predloženie doplňovacieho návrhu. Keďže ho nemal pripravený, požiadal Mgr.
Ďorďovú, vedúcu odboru sociálneho, o doplnenie tohto bodu do programu zasadnutia dňa 22.
6. 2010.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e
n a
ve d om ie
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK do 24. 8. 2010.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 6 – Návrh VZN PSK č. 18/2010 o určení výšky dotácie
pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja, cirkvi
a súkromných zriaďovateľov: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií
Úradu PSK pripomenula, že od začiatku roku 2007 prešlo financovanie súkromných
a cirkevných školských zariadení zo štátu na samosprávne kraje. Rok 2007 bol ešte finančne
zabezpečený špeciálnou dotáciou prostredníctvom ministerstva financií a od roku 2008 tieto
dotácie poskytuje PSK z vlastných príjmov. Od roku 2007 do roku 2009, kedy prešla
kompetencia v oblasti financovania zo štátu na samosprávne kraje, došlo k nárastu počtu
zriaďovateľov o 57%, k nárastu počtu subjektov o 67% a k nárastu objemu finančných
prostriedkov pre dotácie o 48%. V roku 2009 došlo k obmedzeniu odporúčania pre predsedu
PSK k vydávaniu súhlasných stanovísk pre vznik a zaradenie nových zriaďovateľov
a subjektov do siete školských zariadení vedených Ministerstvom školstva SR, a to z dôvodu
dopadu finančnej krízy na rozpočet, teda na vlastné príjmy samosprávneho kraja. Toto
obmedzenie sa vzťahuje aj na rok 2010 zo strany komisie finančnej. Zastupiteľstvo PSK
schválilo na rok 2010 pre oblasť vzdelávania na financovanie súkromných a cirkevných
školských zariadení 2 300 tis. €. Ide o 37 zriaďovateľov so zriadenými 76 subjektmi. Nárast je
spôsobený tým, že niektoré subjekty začali svoju činnosť 1. 1. 2010. V zmysle zákona NR SR
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov bol s účinnosťou od 1. 1. 2010 tento zákon novelizovaný a doplnený v §
9 ods.12 o písm. c) – g). Podľa písm. d) je povinnosťou samosprávneho kraja určiť výšku
dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy
a dieťa školského zariadenia na príslušný kalendárny rok všeobecne záväzným nariadením.
Pre obdobie rokov 2010 – 2011 je povinnosťou samosprávnych krajov poskytnúť dotáciu
v zmysle ustanovenia § 9 ods. 12 písm. g) citovaného zákona žiadateľovi pre cirkevnú
základnú umeleckú školu, cirkevnú jazykovú školu, cirkevné školské zariadenie dotáciu vo
výške najmenej 88% dotácie na týchto žiakov v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
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PSK. V návrhu VZN je tento percentuálny podiel vo výške 88% určený pre žiaka základnej
umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa školského zariadenia rovnako pre
súkromných aj cirkevných zriaďovateľov. V zmysle návrhu VZN je určený normatív pre
zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, ako aj pre súkromné a cirkevné zariadenia.
Výška dotácie na rok 2010 pre školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa
vypočítavala ako súčin normatívu (uvedený v prílohe č.1 VZN) a preukázaného počtu
poslucháčov jazykovej školy, preukázaného počtu detí školského zariadenia, príp. aj iných
sledovaných výkonov (počet vydaných hlavných jedál, doplnkových jedál a pod.). Pri
základných umeleckých školách, jazykových školách alebo školských zariadeniach
v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi a súkromného zriaďovateľa sa výška dotácie navrhuje
poskytnúť na preukázaný počet žiakov nad 15 rokov veku, príp. na iné sledované výkony
(počet vydaných hlavných jedál a doplnkových jedál) v prípade, že školské zariadenie,
ktorým je školská jedáleň, nie je súčasťou školy a je vypočítaná na základe stanovenej výšky
normatívu v zmysle ustanovenia § 9 ods. 12 citovaného zákona. Pre školské zariadenia,
ktorým je školská jedáleň a jeho zriaďovateľom je cirkev alebo súkromný zriaďovateľ bol
normatív vypočítaný ako podiel celkovej dotácie poskytnutej školským jedálňam
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK, čo predstavovalo objem z roku 2009 1 220 150 €
k celkovému počtu študentov v školách v regionálnom školstve t. j. 37 343 študentov (zber
údajov k 15. 9. 2009). Výsledkom je čiastka 32,674 €, čo predstavuje 100%. V súlade
s návrhom VZN podľa čl. 4 ods. 4, ako aj ustanovenia § 9 ods. 12 písm. g) citovaného zákona,
normatív pre školské stravovanie, ktorého zriaďovateľom je cirkev alebo súkromný
zriaďovateľ, je stanovený v podiele 88%, čo predstavuje normatívnu čiastku 28,75 €. Výška
dotácie pre školskú jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti cirkvi alebo súkromného
zriaďovateľa sa vypočíta ako súčin normatívu 28,75 € a počtu všetkých žiakov školy.
Uvedený postup v súlade s ustanovením § 9 ods. 12 písm. c) citovaného zákona je možné
aplikovať iba v tých prípadoch, keď je školská jedáleň súčasťou školy a podľa počtu všetkých
žiakov školy je možné vypočítať aj objem dotácie. V ostatných prípadoch, keď ide
o samostatnú školskú jedáleň alebo školskú jedáleň, ktorá je súčasťou školského internátu
a jej zriaďovateľ je cirkev alebo súkromný zriaďovateľ, sa pre výpočet dotácie použije súčin
počtu vydaných hlavných jedál a počtu vydaných doplnkových jedál za predchádzajúci
kalendárny rok a normatívu stanoveného PSK v prílohe č. 2 VZN. Výška dotácie pre
súkromné a cirkevné základné umelecké školy, súkromné a cirkevné jazykové školy,
súkromné a cirkevné školské zariadenia sa vypočítava ako podiel 88% zo súčinu výšky
hodnotového bodu, ktorý predstavuje 55,112 € a je stanovený Ministerstvom financií SR pre
rok 2010 a hodnoty koeficientu pre jednotlivé kategórie školských zariadení. Orientačne boli
brané hodnotové koeficienty z prílohy č. 3 a nariadenia vlády č. 668/2004 o rozdeľovaní
výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v platnom znení. Hodnoty koeficientov pre
výpočet normatívov žiaka sú uvedené v dôvodovej správe. Normatívny príspevok pre
jazykové školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK sa nachádzajú
v prílohe č. 1 a pre súkromné a cirkevné školské zariadenia v prílohe č. 2. Návrh VZN bol
zverejnený v súlade s § 8 ods. 3 zákona o samosprávnych krajoch dňa 10. 2. 2010 na úradnej
tabuli a internetovej stránke PSK. Dňom vyvesenia začala plynúť najmenej 10-dňová lehota
na pripomienkové konanie od 10. do 22. 2. 2010, t. zn. 13 dní. Do obdobia ukončenia
pripomienkového konania neboli zaslané žiadne pripomienky k predkladanému VZN, preto
nebola zvolaná ani komisia finančná. Nulové vyhodnotenie pripomienkového konania dostali
poslanci PSK pred zasadnutím Zastupiteľstva PSK. Návrh VZN prerokovala komisia školská
a komisia finančná, ktoré odporučili Zastupiteľstvu PSK schváliť VZN v predloženom znení.
Zvolený všeobecný princíp týkajúci sa cirkevných a súkromných zriaďovateľov vychádzal
z čl. 42 Ústavy, kde týchto zriaďovateľov dáva na rovnakú úroveň. V rámci VZN PSK
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pristupuje k subjektom, ktoré tvoria verejný sektor v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
a zriaďovateľov mimo verejný sektor, teda súkromných a cirkevných zriaďovateľov.
Diskusia:
Poslanec Molčan uviedol, že komisia finančná sa podrobne zaoberala predmetným návrhom
VZN a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť VZN v predloženom znení. Schválenie tohto
VZN ukladá PSK zákon platný od 1. 1. 2010 a z pohľadu finančného zatiaľ nie je dôvod na
určité korekcie na začiatku mesiaca marca, nakoľko zákon umožňuje aj novelizáciu tohto
VZN. To znamená, že v prípade priaznivého vývoja dane z príjmov fyzických osôb a cestnej
dane sa možno vrátiť k VZN a prilepšiť týmto zariadeniam. Osobne si myslí, že diferencie
medzi verejným a neverejným poskytovateľom musí vyriešiť koncepcia a aj komisia školstva
uzná ich opodstatnenosť. Bolo veľmi rozumné, že už v predchádzajúcom období komisia
finančná odporúčala ostatným komisiám, predovšetkým komisii školstva, aby sa neotvárali
ďalšie subjekty vzhľadom na súčasnú finančnú situáciu. Za dva mesiace roka 2010 je
kumulatívne výpadok dane z príjmov fyzických osôb a cestnej dane zhruba na úrovni 950 tis.
€ (zhruba 28 mil. Sk). Poslanec Hopta nevie, či zastupiteľstvo má možnosť počas
kalendárneho roka opravovať VZN, pretože schválené platí na celý kalendárny rok. Ďalej
nevie, či Ústava SR v čl. 42 hovorí o tom, že školské zariadenia verejné, súkromné a cirkevné
sú si rovné, lebo potom by PSK musel dávať všetkým rovnaký príspevok a vo VZN nie je
navrhnutý rovnaký príspevok. Dokonca zákon NR SR hovorí len o tom, že cirkevným
školským zariadeniam je PSK povinný dať 88% z toho, čo dáva svojim vlastným teda
verejným školám a o výške príspevku súkromným školským zariadeniam nehovorí nič. Napr.
Košický samosprávny kraj dáva 40% resp. 50% z toho, čo dáva PSK. Ak aj dnes bude
predmetné VZN schválené, v budúcnosti by mal PSK zvážiť, či liberalizácia školstva v takom
ponímaní ako existuje aj v PSK, je pre osoh výkonu vzdelávacieho procesu, lebo doposiaľ
nikto kompetentný nedokázal, že súkromné zariadenia majú lepší výchovno-vzdelávací
proces. Práve naopak, je v nich mnoho nedostatkov a mal by sa zvážiť ich neúmerný počet.
Politika vlády by sa tiež mala uberať iným smerom. Aj keď dnes nepredloží pozmeňovací
návrh, v budúcnosti navrhol zamyslieť sa nad korigovaním počtu súkromných škôl na území
PSK. V školských zariadeniach PSK je dostatok miesta, zariadení a dostatok schopných
pedagógov na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu. Ak rodič odmieta dať dieťa do
verejnej resp. cirkevnej školy, mal by priplatiť za súkromnú školu, čím by sa postupne
obmedzil ich počet. Keď NR SR dala schváleným zákonom mestským, obecným
a regionálnym zastupiteľstvám možnosť príspevku podľa zváženia, v budúcnosti by PSK mal
dávať súkromným menej ako cirkevným. Poslanec Majerský navrhol, aby cirkevné
aj súkromné školy boli financované v rovnakej výške ako verejné školy v pôsobnosti PSK.
V priebehu kalendárneho roka už asi nebude možnosť navyšovať týmto zariadeniam finančné
prostriedky a korigovať rozhodnutie zastupiteľstva dnes prijaté. Poslanec Molčan dodal, že je
možné novelizovať VZN. Táto vec sa dotýka aj miest a obcí, lebo výšku dotácie museli
v zmysle zákona č. 596 vykonať aj obecné a mestské zastupiteľstvá. Ide o originálnu
kompetenciu financovanú zo zdrojov VÚC jedine z dane z príjmu fyzických osôb a cestnej
dane. Najprv by sa malo novelizovať VZN a potom by sa musela schváliť aj zmena rozpočtu
v prípade priaznivého resp. aj nepriaznivého vývoja príjmov PSK, ktorými sú práve uvedené
dane. Poslanec Focko poznamenal, že v každej obci nie sú štátne základné umelecké školy
a tento priestor potom vykrývajú súkromné umelecké školy, s ktorými má veľmi dobrú
osobnú skúsenosť. Poslankyňa Turčanová sa poďakovala poslancovi Fockovi, lebo aj
napriek tomu, že je z ľavicovej strany, vyzdvihol kvalitu súkromných škôl. Takže si vlastne
odporujú sami v strane. Pripomenula, že na poslednom zasadnutí predseda PSK povedal, že si
ctí zákon. Verí, že si naozaj ctí aj zákon o samosprávnych krajoch, všeobecne § 8 bod 7
pripomienkové konania a tiež bod 9. Bod 9, teda ods. 9 § 8 hovorí, že VÚC upravuje spôsob
vyhlásenia plného znenia VZN a to je najmenej na 15 dní, účinnosť 30-tym dňom vyvesenia.
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Výnimočne sa môže ustanoviť skorší začiatok účinnosti najskôr dňom vyhlásenia, ak je to
odôvodnené naliehavým verejným záujmom, teda výnimočne. Dnes sú body rokovania 6 a 8
výnimočné. Keďže od 15. októbra bol známy počet žiakov v školách a neskôr schválený
rozpočet VÚC, bolo dosť času na prípravu kvalitného VZN bez toho, aby sa to muselo robiť
narýchlo. Pripája s k svojmu kolegovi Majerskému v tom, že rovnosť pred zákonom by mali
mať všetky súkromné, cirkevné i verejné školy. Rodičia detí platia štátu dane, všetky deti
majú rovnaké žalúdky, preto nevidí dôvod na diferencovanie týchto škôl. Predseda PSK
Chudík stále nechápe, kde bol porušený zákon. VZN sa takto pripravovali 8 rokov, nikto sa
nikdy nezmienil o ich zlej príprave. Zákon môže byť porušený podľa názoru poslankyne
Turčanovej a poslanca Kužmu, ale o jeho porušení môže rozhodnúť jedine súd. Poslanec
Havrilla reagoval na poslankyňu Turčanovú tým, že žiadny stranícky názor neexistuje. Všetci
chcú dať na rovnakú úroveň štátne, cirkevné a súkromné zariadenia, ale podľa prednesených
finančných možností. Stotožňuje sa s predloženým návrhom VZN, ktorý by mal byť
schválený. Kladie si otázku, prečo za posledné 2 roky pribudlo v PSK 30 subjektov
žiadajúcich finančnú dotáciu z PSK. Je potrebné povedať, či je aj viac žiakov, ktorí potrebujú
tieto služby. Nech budú poskytované služby kvalitné a nech sa finančné prostriedky zbytočne
netrieštia. Poslanec Hopta reagoval na poslankyňu Turčanovú, podľa ktorej sme si všetci
rovní a máme rovnaké žalúdky. Hlása pomaly komunistické myšlienky, pretože sú jednou
z téz komunizmu. Ide o choré myslenie, aby sa dávali rovnaké financie súkromným,
cirkevným a verejným školám. Pretože každý odvádza dane, za ktoré má možnosť dať deti do
verejných škôl. Komu sa to nepáči, má inú možnosť. Zákonodarca určil cirkevným školám
88% a súkromným školám neurčil limit, o ktorom musí rozhodnúť zastupiteľstvo. Pre
súkromné školy musí byť určený limit menší ako pre cirkevné školy, lebo sa rozbije školstvo
a stratí sa výkon vzdelávacieho procesu. Podľa poslanca Kahanca poslankyňa Turčanová
úplne jasne pomenovala porušenie zákona z časového hľadiska predkladania pripomienok
a prípravy VZN. Keď každý platí dane a má možnosť výberu, tak subjekty zabezpečujúce
rovnaké služby by mali byť s možnosťou výberu v tejto spoločnosti. Poslanec Bieľak dodal,
že týmto návrhom VZN PSK stanoví určitú minimálnu garantovanú sumu, ktorú musí každé
spomínané zariadenie dostať. Ak zastupiteľstvo bude chcieť novelizovať VZN, zvýšenie
sumy je možné v prípade dostatku finančných prostriedkov. Pri dnešnej chýbajúcej
jednoznačnej koncepcii rozvoja školstva na území PSK sa dá ťažko povedať, či je to
postačujúca suma. Momentálne sa vychádza z možností rozpočtu PSK a vzhľadom na
súčasný právny a finančný stav je tento návrh najprijateľnejší pre danú situáciu. Poslankyňa
Turčanová pripomenula, že všetci občania platia dane, aj tí, ktorí dávajú deti do súkromných
či cirkevných škôl. Nie sú oslobodení od platenia daní v tomto štáte. Predsedovi PSK
Chudíkovi citovala predmetný zákon v § 8 bod 7, aby videl či sa porušuje alebo neporušuje
zákon: „Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom zastupiteľstva v písomnej
forme najneskôr 3 dni pred rokovaním zastupiteľstva samosprávneho kraja o návrhu
nariadenia.“ Predseda PSK Chudík upozornil na skutočnosť, že pripomienky neboli žiadne,
preto nebolo čo vyhodnocovať. Poslankyňa Sirková podotkla, že diskutujúcim uniká jeden
dôležitý fakt z hľadiska ekonomického, a to začiatok tretieho mesiaca roku 2010.
Z vyplývajúcej originálnej kompetencie je potrebné poukazovať jednotlivým zariadeniam
určité finančné čiastky na pokrytie ich režijných nákladov. Ďalšie zasadnutie zastupiteľstva sa
uskutoční 27. 4. 2010. Primátori miest a starostovia obcí, ktoré majú takéto zariadenia, tieto
VZN schvaľovali už v mesiaci december, aby od 1. 1. 2010 vedeli akou čiastkou a akým
pomerom rozdelia finančné prostriedky počas kalendárneho roka. Upozornila na prípravu
účtovnej závierky za I. štvrťrok. Ak zastupiteľstvo dnes neschváli predmetné VZN, akým
kľúčom má odbor financií poskytovať týmto zariadeniam finančné prostriedky. Predseda
PSK Chudík má pocit, že účelom niektorých diskutujúcich poslancov je deštrukcia tohto
VZN. Pýta sa, prečo v rámci pripomienkového konania poslanci nepredložili svoje
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pripomienky a návrhy, napr. poslanec Majerský. Prečo nevyužili svoju občiansku
a poslaneckú povinnosť, alebo možnosť pripomienkovať VZN. Podľa jeho názoru zákon
nebol porušený, VZN sa pripravovalo v rámci limitov. Keďže neboli žiadne pripomienky,
nemohlo sa dávať ani vyhodnotenie pripomienkového konania. Súkromné školstvo vo
všeobecnosti robí problémy. Dnes je už veľa študentov gymnázií a obchodných akadémií.
Ak PSK prikáže svojim školám neotvárať ďalší ročník gymnázia, súkromné gymnáziá
v pohode príjmu žiaka aj s priemerom 3. Gymnazistov je už viac ako 28%. PSK potom nemá
šancu regulovať potreby a dopyt pracovného trhu. Veľmi rád by zvýšil dotáciu hlavne
súkromným a cirkevným školám, ktoré by otvorili triedy robotníckych profesií a remesiel
(murár, tesár, sústružník a pod.). Žiadna súkromná a cirkevná škola nemá takéto zameranie
a vyučovací proces. PSK má povinnosť regulovať celý tento systém. Tento návrh vychádza zo
zákona a hovorí o financovaní súkromného školstva. Neprijatím VZN ostane PSK vo veľmi
zvláštnej patovej situácii, keďže k nemu neboli predložené žiadne pripomienky. Podľa slov
poslanca Kužmu asi došlo k nedorozumeniu zo strany predsedu PSK, lebo VZN nehovorí
o gymnáziách a školách, ale o dotácii pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské
zariadenia. Umelecká škola nemôže vychovávať murárov, alebo narúšať množstvo
gymnazistov. Predseda PSK Chudík hovoril o princípe školstva nie o VZN, čo je veľký
rozdiel. Poslanec Kužma nerozumie princípu a nepamätá si ani určité veci, napr. že v marci
roka 2002 sa schvaľoval rokovací poriadok, podľa ktorého bolo hlasovanie o personálnych
otázkach spravidla tajné, ak zastupiteľstvo nerozhodne ináč. Tento rokovací poriadok schválil
aj poslanec Kužma a platil aj v čase voľby podpredsedu PSK v roku 2006. Poslankyňa
Turčanová súhlasí s potrebným korigovaním počtu odborov a počtu stredných škôl.
V obecnej samospráve je zvykom, že ak chce zriadiť súkromný alebo cirkevný zriaďovateľ
novú materskú alebo základnú školu, potrebuje na to súhlas mesta, v ktorom ju chce zriadiť.
Pýta sa, či podobný princíp neexistuje aj na VÚC, ktorý by sa vyjadroval k počtu
novovzniknutých škôl, lebo to je páka na ovplyvňovanie ich počtu. Predseda PSK Chudík
odpovedal, že tento princíp už existuje, ale podľa jeho názoru je už neskoro. Odkedy existuje
táto platnosť v zákone, PSK nedal ani jeden súhlas na vznik súkromnej školy. Poslanec
Kužma sa držal predloženého materiálu, lebo je potrebné diskutovať k téme. Sotva si môže
pamätať, čo schvaľoval v marci, keď nebol 4 roky poslancom PSK. Predseda PSK Chudík
hovoril o marci 2002. Poslanec Kužma sa má držať materiálu, on sa bude držať vlastného
rozumu.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a)
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 9 zákona NR SR č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 18/2010 o určení
výšky dotácie pre základné umelecké školy, jazykové školy a školské zariadenia
v zriaďovateľskej
pôsobnosti
samosprávneho
kraja,
cirkvi
a súkromných
zriaďovateľov.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 0
zdržalo sa: 25
Návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných
poslancov PSK.

K bodu 7 – Úprava rozpočtu č. 1/PSK/2010:

Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK uviedla, že v súlade s § 14 zákona NR SR č. 583/2004
Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
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zákonov v znení neskorších predpisov bola zrealizovaná prvá úprava rozpočtu PSK pre rok
2010, a to objem nevyčerpaných finančných prostriedkov, ktoré boli účelovo určené
a poskytnuté zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ. Na uvedenú úpravu v zmysle platnej
legislatívy nie je potrebné rozhodnutie samosprávnych orgánov VÚC. Úprava sa týka
prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu po 1. 10. 2009, ktoré je možné v zmysle
platnej legislatívy čerpať aj v nasledujúcom rozpočtovom roku na pridelený účel. Bežné
výdavky je možné použiť v nasledujúcom rozpočtovom roku do 31. 3. a kapitálové výdavky
ešte v lehote ďalších 2 rokov. Nachádzajú sa tu aj prostriedky EÚ so samostatným režimom
použitia. Uvedenou úpravou došlo k úprave bežných príjmov o 1 281 €, bežných výdavkov
o 940 712 €. Úprava je uvedená v prílohe č. 1 – 7 v stĺpci 2. Východiskovou základňou pre
danú úpravu bol stav celkových príjmov 140 231 281 €, výdavkov 141 911 438 €
a finančných operácií 1 680 157 €. Táto úprava obsahuje opätovné zavedenie nevyčerpaných
finančných prostriedkov z roku 2009, ktoré boli pridelené v rámci kapitálového rozpočtu
alebo z rezervného fondu na konkrétne investičné akcie, úpravu rozpočtu z titulu refundácie
kapitálových výdavkov v rámci projektu EÚ a úpravu rozpočtu na základe presunu
finančných prostriedkov z bežného rozpočtu do kapitálového rozpočtu. Osobitným bodom je
návrh na schválenie podania projektových zámerov Zastupiteľstvom PSK v rámci ROP za
oblasť kultúry a sociálneho zabezpečenia. Predmetnou úpravou dochádza k zmene bežného
rozpočtu iba za oblasť bežných výdavkov, ktoré sa upravujú znížením o 255 000 € na celkovú
sumu 140 245 712 €, kapitálového rozpočtu iba za oblasť kapitálových výdavkov, ktoré sa
upravujú zvýšením o 5 559 891 € na celkový objem 6 970 617 € a finančných operácií
príjmových, ktoré sa upravujú zvýšením o 5 304 891 €. Návrh na uznesenie obsahuje pod
bodom A.2 úpravu kapitálového rozpočtu s rozpisom podľa jednotlivej funkčnej klasifikácie
a zdrojov krytia za oblasť VÚC, všeobecnú pracovnú oblasť, cestnú dopravu a vzdelávanie.
V bode A.4 je uvedený presun prostriedkov z bežného do kapitálového rozpočtu, ktorý nemá
vplyv na zmeny celkových príjmov a výdavkov rozpočtu PSK s uvedením funkčnej
klasifikácie. V bode A.5 je uvedený rozpis kapitálových výdavkov podľa zdrojov
a investičných akcií. V bode A.6 sú uvedené projektové zámery uchádzajúce sa o nenávratný
finančný príspevok v rámci ROP. Textová časť hovorí o jednotlivých bodoch úprav
s príslušným komentárom. Pod bodom 1 – 5 sú nevyčerpané finančné prostriedky pridelené
v roku 2009. V bode 6 sa nachádza návrh na zapojenie finančných prostriedkov v rámci
kapitálových výdavkov. Ide o finančné prostriedky refundované v rámci projektu EÚ
a opätovné začlenenie finančných prostriedkov na rekonštrukciu objektu v oblasti kultúry.
V bodoch 7 – 8 sú presuny, ktoré nemajú dopad na celkovú zmenu rozpočtu. Pod bodom 9 je
návrh zapojenia sa do projektových zámerov. Úprava zároveň zasahuje aj do oblasti
programového rozpočtu, ktorý je jej súčasťou v tabuľkovej aj textovej časti. Predkladaný
materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslanec Molčan uviedol, že komisia finančná prerokovala uvedený materiál a odporúča
Zastupiteľstvu PSK schváliť návrh prvej úpravy rozpočtu PSK v predloženom znení.
Poslanec Vokál požiadal o opatrnosť v bode A.5, 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť,
Rekonštrukcia objektu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove v sume +1 507 300 €, lebo
daňové príjmy PSK sú podľa vývoja za dva mesiace roka 2010 podstatne nižšie ako
v minulom roku. V materiáli k bodu č.12 sú rozpísané všetky plánované projekty PSK
s vyčísleným predpokladaným rozpočtom a zdrojmi financovania. Na rekonštrukciu knižnice
sa vyčleňujú finančné prostriedky, ale nikde nezistil jej predpokladaný rozpočet. Predsa boli
vyhlásené výzvy s možnosťami rekonštrukcie takýchto zariadení a PSK sa neprihlásil. Preto
navrhol presun finančných prostriedkov z bodu A.5, 04.1.2 vo výške 1 507 300 € navrhnutých
na rekonštrukciu objektu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove do rezervného fondu.
Poslanec Kubík poznamenal, že PSK nakupuje pozemky pod hlavičkou „Vtáčie údolie“ za
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zhruba 40 mil. Sk. Holandský partner prišiel s filozofiou buď všetko alebo nič. Do
predpokladaného územia zasahuje aj územie, ktoré je majetkom štátu v správe Ministerstva
obrany SR. Pýta sa, v akej polohe sú rokovania medzi PSK a Ministerstvom obrany SR resp.
vládou SR a či vzhľadom na filozofiu holandského partnera nebude majetok kúpený PSK ako
umŕtvený kapitál a v konečnom dôsledku ako dubiózny z pohľadu PSK, s ktorým sa bude
trápiť a ponúkať ho naspäť pôvodným vlastníkom. Poslankyňa Aftanasová poukázala na
prílohu č. 2 bežného rozpočtu, kde je v položke sociálne zabezpečenie pre organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK navýšený rozpočet o 12 532 €. Keďže v textovej časti
návrhu na uznesenie nie je komentár k tejto položke, požiadala o vysvetlenie predkladateľku
materiálu. Ing. Holíková, PhD. odpovedala, že tak ako je to v prílohe č. 2, je to aj v prílohe č.
4 kapitálové výdavky. Sú to finančné prostriedky, ktoré sú v úprave označené písmenom Z.
PSK má 3 druhy rozpočtových úprav: označená Z (stĺpec 2) podľa § 14 zákona
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, kde sa nevyžaduje rozhodnutie
samosprávnych orgánov VÚC; označená PSK si vyžaduje rozhodnutie samosprávneho kraja
a dnes je predmetom rokovania; označená P – úpravy v kompetencii predsedu PSK. Stĺpec 2
pojednáva o finančných prostriedkoch poukázaných v rámci bežného rozpočtu v bežných
výdavkoch z europrojektov. Ak majú organizácie pridelené prostriedky z EÚ a zo štátneho
rozpočtu, musia ich poukázať PSK na špeciálny účet a opätovne v rámci finančných operácií
príjmových sa im v novom roku zavádzajú opäť do použitia. Tak isto aj v kapitálovom
rozpočte je v stĺpci 2 sociálne zabezpečenie 9 476 €. Ide o 2 subjekty, ktoré mali v roku 2009
pridelené účelovo určené finančné prostriedky v rámci lotérií z ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny. Tieto im nepostačovali a chcú sa opätovne zapojiť do týchto projektov v roku
2010, t. zn. opätovne ich PSK dáva do obehu v súlade so zákonom. Poslanec Tarcala
pripomenul, že zhruba pred rokom zastupiteľstvo schvaľovalo pridelenie finančných
prostriedkov na nákup špeciálnej techniky pre sypače vozoviek už v tejto zime. Keďže sa tak
nestalo, chcel vedieť, prečo sa opakovane nepodarilo nakúpiť tieto vozidlá včas, aby slúžili
svojmu účelu už v tejto zimnej sezóne. Poslanec Benko navrhol hlasovať o návrhu na
uznesenie v predloženom znení, bez pozmeňovacieho návrhu presunu finančných
prostriedkov z bodu A.5 04.1.2. Rekonštrukcia objektu Knižnice P. O. Hviezdoslava
v Prešove do rezervného fondu. Určite by sa potešili v Lipanoch aj niekde inde, keby tieto
finančné prostriedky boli presunuté na iný objekt. Verí, že obyvatelia Prešova sa potešia
prideleniu finančných prostriedkov v sume 1 507 300 € na rekonštrukciu tohto objektu, ktorý
je v centre mesta a bude slúžiť jeho občanom. Ing. Kozák, riaditeľ SÚC PSK, odpovedal
poslancovi Tarcalovi. Nákup techniky pre zimné obdobie v podmienkach SÚC PSK je
dlhodobý proces. Jednoducho existujú firmy, ktoré dokážu dodať túto techniku a súťažili
v rámci zákona č. 25 o verejnom obstarávaní. Banskobystrická firma bola nespokojná,
niekoľkokrát podala námietku na Úrad verejného obstarávania, ktorý rozhodol v prospech
SÚC PSK. Celý tento proces trval niekoľko mesiacov. 15. 3. 2010 bude 8 sypačov dodaných
na SÚC PSK. Poslancovi Vokálovi ide o rozpočet rekonštrukcie knižnice a celú prípravu
tejto akcie, nie o nejakú akciu v Lipanoch. Dnes nevie cenu akcie, finančné možnosti a možno
ten istý účel vie PSK urobiť aj iným spôsobom. Predstavuje si to ako materiál v bode č. 12,
ktorý hovorí o všetkých akciách s uvedením ceny, operačného programu, spolufinancovania.
Pri rekonštrukcii knižnice sa s tým nestretol. Predseda PSK Chudík vo vzťahu k Vtáčiemu
údoliu uviedol, že ide o plnenie uznesenia Zastupiteľstva PSK schváleného v decembri 2006.
PSK sa správa veľmi opatrne, čo znamená, že pozemky dostane holandský investor až po
preukázaní schopnosti investovania do tohto veľkého projektu. Aj uznesenie vlády zo dňa 19.
3. 2008 hovorí o týchto veciach. Momentálne už dlhý čas prebieha rokovanie medzi
Ministerstvom hospodárstva SR a holandským investorom. PSK musí vedieť, či ide
o relevantnú ponuku. Jeho povinnosťou je príprava podmienok pre príchod holandského
investora, ktorý musí preukázať platobnú schopnosť (minimálne 80 – 90 mil. €) do konca
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roka 2010, vzhľadom na platné zmluvy uzatvorené medzi PSK a vlastníkmi pozemkov. Keď
k tomu nedôjde, tak ani PSK nebude kupovať pozemky. V zmluvách je uvedené, že vlastníci
predajú tieto pozemky len v prípade, že do tohto projektu dá pozemky aj štát. PSK splnil
zatiaľ všetky podmienky, dokonca aj obchvat mesta Humenné, teraz je na rade holandská
strana. Problém rekonštrukcie Knižnice P. O. Hviezdoslava vníma tak, že poslanci
poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS z Prešova nechcú vystúpiť, lebo práve kvôli tomuto
bodu odišli siedmi poslanci na podnet poslanca Hurného z 37. zasadnutia Zastupiteľstva PSK
dňa 9. 11. 2009, čím zablokovali rokovanie zastupiteľstva a o tomto bode sa vôbec
nehlasovalo. Existuje úplne nezmyselný a dlhý spor o umiestnení a fungovaní Knižnice P. O.
Hviezdoslava. Dnes je budova, kde sídlila knižnica, zrekonštruovaná a jej umiestnenie
v týchto priestoroch bolo hriechom vtedajšieho socialistického režimu, pretože rekonštrukcia
odkryla historické fresky. Knihy sa môžu vypožičiavať aj v iných priestoroch v centre mesta.
PSK sa zapojil do výzvy vyhlásenej na prelome augusta a septembra 2008 (s pracovným
názvom hrady a zámky) dodatočne dostať ešte finančné zdroje za to, čo investoval do
cestovného ruchu. Posúdili sa investície do hradov Kežmarok, Stará Ľubovňa, skanzena
v Bardejovských Kúpeľoch, kaštieľa v Humennom. PSK bol úspešný a dostal na účet 46 mil.
Sk, kvôli tomu sa zriadilo aj záložné právo. Bol jediným samosprávnym krajom, ktorý získal
finančné prostriedky z daného projektu. Predseda PSK už vtedy povedal, že tieto finančné
prostriedky budú určené na knižnicu s dôstojným sídlom v centre mesta a s umiestnením
všetkých jej 4 častí v jednej budove. Pýta sa, či vôbec Prešovčania chcú krásnu knižnicu. Celý
systém spočíva v tom, že ak sa dnes schváli aj zámena vecného bremena, tak môže ísť PSK
do štrukturálnych fondov na sumu maximálne 2,5 mil. €. Ak predá dve budovy v centre mesta
patriace knižnici, možno získa 20 mil. Sk. Potom bude potrebné nájsť asi 5 mil. € na
dokončenie celej stavby. Je zaujímavé, že práve poslanci z iných okresov podporujú túto vec
a samotní Prešovčania nie a stále je mu vytýkané, že sa nestará o Prešov. Ak knižnicu
nechcú, finančné prostriedky pôjdu do rezervného fondu a rozdelia sa inak. Poslanec Vokál
nehovorí, že knižnicu nechce. PSK je prvým najúspešnejším krajom v získavaní fondov EÚ.
Na spolufinancovanie si už požičiava finančné prostriedky. Vzhľadom na vývoj rozpočtu, by
mal byť PSK opatrnejší. K samotnej knižnici by mal byť predložený materiál, ktorý
komplexne zobrazí celkové náklady tejto akcie. Nikto v tejto chvíli nevie povedať, koľko
bude treba doplácať. Predseda PSK Chudík zdôraznil, že PSK si zobral úver na
prefinancovanie nie na kofinancovanie, čo je veľký rozdiel. Pred chvíľou povedal, akým
spôsobom možno celú stavbu zrealizovať, ale ten čo nechce počúvať, hľadá ďalšie argumenty
a bojí sa toho, že knižnicu sa podarí dostavať. Podľa slov poslanca Kužmu nemožno
povedať, že ak poslanci PSK z Prešova žiadajú transparentný rozpis nákladov tejto akcie, tak
sú proti tejto investícii v Prešove. Je potrebné predložiť materiál s presným vyčíslením
nákladov a spôsobom financovania. Predseda PSK Chudík konštatoval, že celé je to
o politike poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS tak ako pri neschválení VZN, pri ktorom
v rámci pripomienkového konania neboli predložené žiadne pripomienky. Ak chce PSK
získať štrukturálne fondy v druhej výzve, musí zastupiteľstvo túto vec dnes schváliť spolu so
zámenou záložného práva. Poslanec Hurný poznamenal, že dnes má PSK v centre mesta
jednu krásnu zrekonštruovanú budovu, ktorá je prázdna. Prízemie je využité, prvé a druhé
poschodie je prázdne. Pokiaľ vie, mali by tam byť reprezentačné priestory, ktoré nie sú
prioritné pre obyvateľov Prešova. Podľa slov predsedu PSK dá PSK z vlastných finančných
prostriedkov asi 5 mil. €. Predseda PSK Chudík upresnil, že ide o sumu 500 tis. €, teda 15
mil. Sk maximálne 20 mil. Sk. Poslanec Hurný chcel vedieť celkový rozpočet. Predseda
PSK Chudík odpovedal, že celkový rozpočet závisí od výstavby podzemného parkoviska,
teda od 155 mil. Sk do 175 mil. Sk. Projekt je hotový a zhotovil ho Ing. arch. Kužma. PSK
má 46 mil., 75 mil. dostane zo štrukturálnych fondov. Ak získa za predaj budov 20 – 30 mil.,
bude musieť doložiť 15 – 20 mil. Sk z vlastných zdrojov na ukončenie celej stavby
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v budúcom roku. Ak sa s jej realizáciou nezačne tohto roku, zostane v súčasných priestoroch
dlhé roky. Poslanec Hurný dodal, že knižnica nemusí zostať v doterajších priestoroch. Môže
byť presťahovaná do centra mesta. PSK k získaným prostriedkom z predaja budov bude
musieť z vlastných finančných prostriedkov ešte prispieť 80 – 100 mil. Sk. Za tieto financie
by mohla byť zrealizovaná rekonštrukcia bazéna na Sekčove, rekonštrukcia Kuzmányho ulice
alebo iných potrebných vecí v Prešove. Je presvedčený o tom, že dnes má PSK krásne
zrekonštruovanú budovu pre knižnicu v centre mesta. V IPC majú pracovať traja zamestnanci,
ktorým stačí jedna kancelária. Predseda PSK Chudík pripomenul, že podľa projektu musí
byť na druhom poschodí umiestnené IPC. Poslanec Hurný nemá hovoriť to, čo sa nedá
zrealizovať. Reprezentačné priestory PSK budú určené všetkým, nielen vyvoleným. Môže si
ich prenajať každý, kto bude chcieť. Ak by sa postupovalo podľa názoru poslanca Hurného,
nikdy by sa neukázali krásne priestory s historickými freskami. Knižnica môže byť v nových
priestoroch v jednej budove. Celá vec záleží od dnešného hlasovania poslancov PSK. Ak
nebudú na túto akciu schválené finančné prostriedky, rozdelia sa iným spôsobom. Poslanec
Kužma povedal, že predseda PSK mal dať na papier to, čo hovorí v dnešnej diskusii. Keďže
ide o jednu z najväčších investícií je potrebné predložiť zastupiteľstvu celkový prehľad
nákladov. Potom nebude problém o tejto veci diskutovať a hlasovať. Podľa slov predsedu
PSK Chudíka je zbytočná argumentácia, lebo poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS nepodporí
to, čo navrhne predseda PSK.
Pozmeňovací návrh poslanca Vokála:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje presun finančných prostriedkov z bodu A.5, 04.1.2 vo výške
1 507 300 € navrhnutých na rekonštrukciu objektu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove
do rezervného fondu.
Hlasovanie:
za: 27
proti: 22
zdržalo sa: 9
Pozmeňovací návrh nebol schválený.
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.

schvaľuje

A.1.

Úpravu bežného rozpočtu č. 1/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto:
Bežné príjmy
Bežné výdavky

A.2

zvýšiť o
znížiť o

+
-

0€
255 000 €

na
na

139 561 281 €
140 245 712 €

Úpravu kapitálového rozpočtu č. 1/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto:
Kapitálové príjmy
zvýšiť o
Kapitálové výdavky
zvýšiť o
v tom:
01.1.1.7 Vyššie územné celky
Kapitálové výdavky (rezervný fond)
Kapitálové výdavky (zdroj 41)
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Kapitálové výdavky (rezervný fond)
Kapitálové výdavky (zdroj 41)
04.5 Cestná doprava
Kapitálové výdavky (rezervný fond)
Bežné výdavky (zdroj 41)
Kapitálové výdavky (zdroj 41)

+
+

0€
5 559 891 €

na
na

670 000 €
6 970 617 €

+ 1 477 576 €
+1€
+ 1 790 286 €
-1€
+ 2 021 173 €
- 255 000 €
+ 255 000 €
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Kapitálové výdavky (rezervný fond)

A.3.

+

5 304 891 €

na

6 985 048 €

Presuny rozpočtu bez vplyvu na zmenu rozpočtu PSK
01.1.1.7 Vyššie územné celky
Nákup pozemkov v k. ú. Medzilaborce – KV
(zdroj 41)
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Nerozpísané finančné prostriedky - KV (zdroj 41)
04.5 Cestná doprava
Bežné výdavky (zdroj 41)
Kapitálové výdavky (zdroj 41)

A.5.

15 855 €

Finančné operácie
Príjmové finančné operácie zvýšiť o

A.4.

+

+1€
-1€
- 255 000 €
+ 255 000 €

Rozpis kapitálových výdavkov
01.1.1.7 Vyššie územné celky
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu r. 2009 (zdroj 917):
Združená investícia – PD na rekonštrukciu Múzea A. Warhola
(PSK, mesto Medzilaborce)
+ 11 067 €
Regionálne centrum na zhodnotenie biolog. rozložiteľného odpadu – PD
+ 122 046 €
Nákup pozemkov – „Vtáčie údolie“
+1 344 463 €
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 (zdroj 917)
Projekt Inovačné partnerské centrum
+ 168 907 €
Projekt Modernizácia cestného spojenia Osturňa –Niedzica
(Program cezhraničnej spolupráce PL – SR )
+ 114 080 €
Finančné prostriedky pridelené v r. 2010 (zdroj 917 – refundácia kapitálových výdavkov
v rámci europrojektu)
Projekt ROP - Rekonštrukcia objektu Knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove + 1 507 300 €
04.5 Cestná doprava
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 (zdroj 917)
Odstránenie bodovej závady Fintice – KV
+ 21 173 €
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z rezervného fondu r. 2009 (zdroj 917)
Nákup špeciálnej techniky - sypače vozoviek (8 ks)
+2 000 000 €
Presun finančných prostriedkov z bežného do kapitálového rozpočtu (zdroj 41)
Modernizácia cesty III/545012 Brezov
+ 98 000 €
Modernizácia cesty III/545016 Richvald
+ 157 000 €
09 Vzdelávanie
Nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z kapitálového rozpočtu r. 2009 (zdroj 917)
SPŠ elektrotechnická Prešov – „Rekonštrukcia objektu školy a DM“
+ 15 855 €

A.6.

projektové zámery, prípravu a zabezpečenie potrebnej dokumentácie pre
podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Regionálneho
operačného programu pre nižšie uvedené investičné akcie:
Podtatranské múzeum Poprad – rekonštrukcia objektu
Podduklianska knižnica Svidník – rekonštrukcia objektu
Zariadenie pre seniorov a DSS Svidník – rekonštrukcia objektu

Hlasovanie:
za: 34
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 24

K bodu 8 – Návrh VZN PSK č. 19/2010, ktorým sa mení
a dopĺňa VZN PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú
úhradu
nákladov
v školských
výchovno-vzdelávacích
zariadeniach, v školských účelových zariadeniach a o výške
úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole: Ing. Lacko, PhD., vedúci
odboru školstva Úradu PSK uviedol, že predkladaný materiál bol vypracovaný na základe
požiadaviek praxe pri aplikácii zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní
(školský zákon) a prijatia vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského
stravovania platnej od 1. 1. 2010. V oblasti stravovania boli MŠ SR schválené nové finančné
pásma nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov
a príspevkov zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup potravín od 1.
1. 2010, ako aj finančné pásma pre diétne stravovanie, ktoré v roku 2008 neboli stanovené.
Komisia školstva, mládeže, TV a športu na svojom prvom zasadnutí 2. 2. 2010 schválila
návrh VZN bez pripomienok. Následne dňa 11. 2. 2010 návrh VZN prerokovala aj komisia
finančná tiež bez pripomienok. V pripomienkovom konaní v termíne od 10. 2. 2010 – 22. 2.
2010 neboli vznesené žiadne pripomienky k predloženému návrhu VZN. Ak dnes
Zastupiteľstvo PSK neschváli predložené VZN zablokuje diétne stravovanie v školách
a školských zariadeniach. Komisia školstva, mládeže, TV a športu a komisia finančná
odporúčajú zastupiteľstvu schváliť návrh VZN v predloženom znení.
Diskusia:
Poslankyňa Turčanová nebude opakovať to, čo už hovorila pri bode 6. Chýba jej samotný
materiál VZN č. 19/2010, nakoľko predmet VZN je v texte uznesenia. Chcela vedieť, či PSK
nemá zadefinovanú jednotnú úpravu VZN, lebo v bode 6 obsahovalo VZN všetky náležitosti,
ktoré v tomto návrhu chýbajú. Ing. Lacko, PhD. odpovedal, že predložený návrh VZN
dopĺňa VZN PSK č. 13/2008, čiže obsahuje jeho doplnky a úpravy.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2)
písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie PSK č. 19/2010, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie PSK č. 13/2008 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov
v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v školských účelových zariadeniach
a o výške úhrady nákladov na štúdium v jazykovej škole.
VZN č. 13/2008 sa mení a dopĺňa takto:
I.
-

v čl. II. ods. 1. znie takto:
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 8 ods. (1) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o
samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších
predpisov určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
klubu detí v sume od 1,99 EUR do 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa
podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka.

-

Pod čiaru sa vkladá poznámka 3) zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
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-

v čl. III. ods. 1. znie takto:
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 115 ods. (5) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti školského
strediska záujmovej činnosti v sume od 3,31 EUR do 15 % sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka.

-

v čl. IV. ods. 1. znie takto:
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 117 ods. (7) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním
v školskom internáte v sume od 13,27 EUR do 45 % sumy životného minima pre jedno
nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu 3) na 1 žiaka.

-

v čl. V. ods. 1. znie takto:
Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje stravovanie
žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup
potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.
Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových
kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“), Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 140 ods. (9)
zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení určuje takto:
a) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov:
RAŇAJKY:
0,37 EUR,
DESIATA:
0,23 EUR,
OBED:
od 1,00 do 1,26 EUR,
OLOVRANT:
0,17 EUR,
VEČERA:
od 0,65 do 0,79 EUR.
b) OBED:
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 0,83 do 1,10 EUR,
- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 0,90 do 1,16 EUR,
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,00 do 1,26 EUR.
c) v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ
SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v platnom znení:
RAŇAJKY:
0,44 EUR,
DESIATA:
0,28 EUR,
OBED:
od 1,20 do 1,51 EUR,
OLOVRANT:
0,20 EUR,
VEČERA:
od 0,80 do 0,96 EUR.
d) OBED - diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského
stravovania v platnom znení:
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,00 do 1,31 EUR,
- v základnej škole/ strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,08 do 1,39 EUR,
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,20 do 1,51 EUR.“

-

v čl. V. ods. 2. znie takto:
Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej
jedálni (ďalej len „ŠJ“) určí pre konkrétnu kategóriu stravníkov uvedenú v bode 1 písm. a) až
d) tohto článku riaditeľ školy, ktorej súčasťou je ŠJ.
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-

v čl. VI. ods. 1. znie takto:

a)

b)

c)

d)

-

Výdajná školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj, poskytuje
stravovanie žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza povinná osoba vo výške
nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na
odporúčané výživové dávky. Príspevok, ktorý uhrádza povinná osoba vo výške nákladov na
nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov (ďalej len „kategória“), Prešovský
samosprávny kraj v zmysle § 141 ods. (5) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení určuje
takto:
v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov:
RAŇAJKY:
0,37 EUR,
DESIATA:
0,23 EUR,
OBED:
od 1,00 do 1,26 EUR,
OLOVRANT:
0,17 EUR,
VEČERA:
od 0,65 do 0,79 EUR.
OBED:
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 0,83 do 1,10 EUR,
- v základnej škole/strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 0,90 do 1,16 EUR,
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,00 do 1,26 EUR.
v školskom internáte stravníci od 15 do 18/19 rokov – diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ
SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania v platnom znení:
RAŇAJKY:
0,44 EUR,
DESIATA:
0,28 EUR,
OBED:
od 1,20 do 1,51 EUR,
OLOVRANT:
0,20 EUR,
VEČERA:
od 0,80 do 0,96 EUR.
OBED - diétne stravovanie podľa vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského
stravovania v platnom znení:
- v základnej škole stravníci od 6 do 11 rokov: od 1,00 do 1,31 EUR,
- v základnej škole/ strednej škole stravníci od 11 do 15 rokov: od 1,08 do 1,39 EUR,
- v strednej škole stravníci od 15 do 18/19 rokov: od 1,20 do 1,51 EUR.“

v čl. VI. ods. 2. znie takto:
Konkrétnu výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov vo výdajnej školskej jedálni (ďalej
len „VŠJ“) určí pre konkrétnu kategóriu stravníkov uvedenú v bode 1 písm. a) až d) tohto článku
riaditeľ školy, ktorej súčasťou je VŠJ.

-

v čl. VII. ods. 1. znie takto:
Prešovský samosprávny kraj v zmysle § 53 ods. (6) zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platom znení určuje
výšku príspevku na úhradu ročných nákladov t.j. školné v jazykovej škole:
a) vo výške od 73,02 EUR do 100 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené
dieťa podľa osobitného predpisu3) na 1 poslucháča, ktorý je nezaopatreným
dieťaťom2),
b) vo výške od 92,94 EUR do 100 % životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu
podľa osobitného predpisu3) na 1 poslucháča, ktorý je plnoletou fyzickou osobou,
a výšku zápisného vo výške 6,63 EUR.
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II.
- článok VIII. Záverečné ustanovenie znie takto:
1. VZN PSK č. 19/2010 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 2. marca 2010 uznesením č. 19/2010
nadobúda účinnosť, z dôvodu naliehavého verejného záujmu, dňom vyhlásenia t. j. 2. marca 2010.

Hlasovanie:
za: 47
proti: 0
zdržalo sa: 7
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov
PSK.

K bodu 9 – Návrh na zmeny v sieti stredných škôl a školských
zariadení SR:

Ing. Lacko, PhD., vedúci odboru školstva Úradu PSK, predkladá
návrh na vyradenie Strednej odbornej školy podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3,
Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2010. Dôvodom vyradenia je
neefektívne riadenie dvoch škôl v tom istom sídle. Výchovu a vzdelávanie žiakov bude
zabezpečovať Stredná odborná škola obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3
v Prešove, ktorá bude plniť funkciu nástupníckej organizácie.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK 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,
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 v súlade so schváleným
materiálom Analýza škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK
A/ s c h v a ľ u j e
návrh na vyradenie Strednej odbornej školy podnikania, Sídlisko duklianskych hrdinov 3,
Prešov zo siete škôl a školských zariadení SR k 31. 8. 2010
B/ b e r i e n a v e d o m i e
1/ zaradenie študijného odboru 6352 6 obchod a podnikanie do zoznamu študijných
a učebných odborov Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych
hrdinov 3, Prešov od 1. 9. 2010
2/ zaradenie študijného odboru 6337 6 informačné technológie a informačné služby
v obchode do zoznamu študijných a učebných odborov Strednej odbornej školy
obchodu a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov od 1. 9. 2010.
Hlasovanie:
za: 49
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 10 – Správa o poskytovaní dotácií za výkony vo
verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave za rok 2009:
Ing. Dzurjuv, vedúci odboru dopravy Úradu PSK vysvetlil, že odbor dopravy pri
hodnotení výkonových a nákladových ukazovateľov vychádzal zo Zmluvy o výkonoch vo
verejnom záujme, ktorú má PSK podpísanú s dopravcami PSK na obdobie rokov 2009 – 2018
(príloha č. 1). V prílohe č. 2, v tabuľke č. 1 sa nachádza vyúčtovanie zálohových platieb za
dopravcov PSK (sledovanie nákladov a výkonov); v tabuľke č. 2 výkaz o výkonoch za I.-XII.
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2009 sa sledujú výkony a počet cestujúcich. V prílohe č. 3 je kalkulácia dohodnutého
ekonomicky oprávneného nákladu na 1 km. Príloh č. 6 obsahuje plán obnovy autobusov.
Zmluva hovorí aj o ročnom zúčtovaní zálohových platieb za sledované obdobie. Na základe
dohody sa takéto zúčtovanie prevádza každý štvrťrok s podávaním informácie zastupiteľstvu.
Za obdobie I.-XII. 2009 pri dodržaní zmluvných podmienok bol vykázaný rozdiel medzi
zálohovou platbou a preukázanou stratou vo výške 1 692 000 € (51 mil. Sk). Z tohto dôvodu
PSK pripravil dodatok č. 1 k zmluve (príloha č. 5), ktorého účelom je úhrada tohto
nedoplatku, vzniknutého ako rozdiel medzi preukázanou stratou a zálohovými platbami za
dané obdobie. Pracovníci odboru dopravy na základe dodatku č. 1 vykonali odbornú kontrolu
u jednotlivých dopravcov PSK, kde predmetom kontroly bolo vykazovanie tržieb (výnosov)
za sledované obdobie. Na základe kontroly možno konštatovať, že nedošlo k rozdielom vo
vykazovaní tržieb vo štvrťročných výkazoch zasielaných dopravcami PSK na odbor dopravy
a frekvenčnými výkazmi dopravcov, ktoré sú u jednotlivých dopravcov spracované firmou
EMTest. Pri ročnom zúčtovaní zálohových platieb majú dopravcovia povinnosť predložiť
PSK v termíne do 15. 2. 2010 vyúčtovanie zálohových platieb a výkaz o výkonoch za
uvedené obdobie (príloha č.2 – tabuľky č.1,2), na základe ktorých dopravcovia požadovali
doplatok vo výške 983 000 € (29 609 000,- Sk). Na základe týchto skutočností a vzhľadom
k podpísanej zmluvy odbor dopravy spravil korekciu prepočtu jednotlivých nákladových
ukazovateľov (príloha č.4) za obdobie I. – XII. 2009 a vykázaný rozdiel medzi zálohovou
platbou a preukázanou stratou je len 653 000 € (19 673 000,- Sk). Tento rozdiel bude PSK
riešiť až po vykonaní kontroly zúčtovania výkazov nákladových a výkonových ukazovateľov
v porovnaní so zálohovou platbou za obdobie roka 2009 útvarom hlavného kontrolóra v apríli
2010.
Diskusia:
Poslanec Kužma si myslí, že nielen kríza a nezamestnanosť má vplyv na počet prepravených
osôb. Dopravcovia PSK sú v konkurenčnom prostredí, preto je rozhodujúca aj určitá
schopnosť dopravcu prilákať zákazníka. PSK by nemal preplácať celú stratu zákazníkov, lebo
teoreticky by nemusel odviezť nikoho a PSK zaplatí všetky náklady. To všetko by sa malo
brať do úvahy pri prehodnocovaní dopravy v októbri. Je najvyšší čas baviť sa o integrovanej
doprave, či PSK neplatí dotácie súbežne tam, kde ide železničná doprava dotovaná štátom.
Zmena spotrebnej dane by sa mala prejaviť aj v zálohách, nakoľko ide o pohyblivú zložku
nákladov na 1 km. To všetko by malo byť zohľadnené pri možnej zmene zmluvy 15. 10.
2010. Poslanec Kahanec by uvítal v materiáli zobrazenie vývoja nárastu dotácie PSK. Za
jednotlivé roky je PSK už na sume 451 mil. Sk. V materiáli mu chýba prehľad a porovnanie
za uplynulé dopravné obdobia. Odbor dopravy v správe uvádza stratu na základe preukázanej
straty dopravcov a bez problémov z reálneho hľadiska poklesu tržieb berie na vedomie nárast
51 mil. Sk naviac a z hľadiska preukázanej straty ešte ďalších 20 mil. Sk. Čiže z plánovaných
380 mil. Sk je nárast na 451 mil. Sk (príloha č.4) so zvýšením zhruba 18,6%. Nie je mu jasné,
či príloha č. 4 zodpovedá dodatku, lebo v niektorých tabuľkách je uvedené obdobie od I.-XII.
2009 a nedoplatok riešený v dodatku č. 1 je za obdobie I.-IX.2009, teda do konca roka je ešte
predpokladaný nárast straty. Nie je mu jasná definitívna podoba výsledku. Z uvedených čísel
odhaduje navýšenie z plánovanej dotácie 380 mil. na 451 mil. Sk, to znamená cez 70 mil. Sk.
PSK postupuje podľa zmluvy, ktorá dopravcom dáva vysokú úhradu dotácie a ešte im preplatí
vyrobenú stratu naviac. Materiál by mal obsahovať vysvetlenie čísel za jednotlivé obdobia,
vysvetlenie dosahu korekcií a konečný výsledok za rok 2009. Podľa slov poslanca P.
Molčana bola kompetencia poskytovania dotácií za výkony vo verejnom záujme boľavým
bodom aj v minulých volebných obdobiach. Nie je to ideálny stav, ale pri spätnom hodnotení
najmä v kontrolnej činnosti sa veci podstatne zlepšili oproti minulým predkladaným
materiálom a vynakladaným prostriedkom. Ak bude útvarom hlavného kontrolóra
verifikovaný doplatok, bude potrebné nájsť finančné prostriedky, aj keď má nepriaznivý
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vplyv na rozpočet PSK. Pokles o 4 134 tis. prepravovaných osôb je tiež alarmujúci. Existujú
len dve možnosti riešenia. Prvá znamená zastupiteľstvom schválené zníženie dopravných
výkonov, t. zn. PSK si objedná menej kilometrov a tým sa zmenší dotácia. Lenže občania
vyžadujú zachovanie spojov. Ide o zložitú problematiku práve v čase krízy, ktorá sa podľa
jeho názoru bude musieť riešiť redukovaním určitých spojov po dohode s príslušnou miestnou
samosprávou. Druhou možnosťou je úprava cenového výmeru smerom hore, čo môže
negatívne pôsobiť práve na príjmy, pretože bude ešte menej prepravovaných osôb. Z hľadiska
trendu sa tým bude určite zaoberať komisia finančná. Nie je optimistom v tom, aby PSK
dokázal v najbližších rokoch radikálne znížiť náklady a tým ušetriť v rozpočte PSK. Poslanec
Kahanec súhlasí so zvýšením kontrolných možnosti PSK. Nesúhlasí však s možnosťami
riešenia, ktoré nespočívajú len v znížení dopravných výkonov, teda dopravnej obslužnosti do
jednotlivých obcí, alebo vo zvýšení cenového výmeru. PSK necháva úplne skrytú možnosť
zvýšenia efektívnosti dopravcu a jej kontroly. Dopravca má svoj vývoj a určitú ekonomiku
svojho fungovania. Možnosti spomínané v diskusii sú najjednoduchšie. Podľa slov poslanca
Kužmu ďalšou možnosťou môže byť optimalizácia, ktorej by sa zastupiteľstvo malo viac
venovať, konkrétne úprave cestovného poriadku vzhľadom na ďalšie prípoje. Je potrebné brať
do úvahy železnicu, ktorá ide do pomerne agresívnej kampane na získanie svojich cestujúcich
na úkor SAD, integrovanú dopravu a rokovanie s mestskou dopravou. Je ešte veľa riešení
pred znižovaním výkonov alebo zvyšovaním cien. Poslanec Sokol uviedol, že verejnou
dopravou sa zastupiteľstvo zaoberá od roku 2002 a musí vychádzať z počtu obcí
a obyvateľov. Základný systém verejnej dopravy musí PSK zachovať aj v koncových obciach.
V súčasnej dobe vie PSK za pomoci firmy EMTest Žilina z každej linky zistiť, koľko ľudí
nastupuje na jednotlivých zastávkach a aký cestovný lístok si kupujú. Môže ešte existovať
relatívny únik, ale na to sú kontrolné orgány. PSK je jeden z mála samosprávnych krajov SR,
ktorý má s prepravcami podpísanú dlhodobú zmluvu na 10 rokov, ktorou ich zaviazal
k samotnej obnove vozového parku (príloha č.6), čo znamená zvýšenú úroveň kvality
prepravy. Poslanci PSK by mali stáť pri občanovi aj v odľahlých obciach a oblastiach PSK.
Podľa názoru poslanca Havrillu táto diskusia k ničomu nevedie, lebo o týchto veciach
zastupiteľstvo už mnohokrát diskutovalo. Z tohto dôvodu navrhol ukončenie diskusie.
Procedurálny návrh poslanca Havrillu:
- ukončenie diskusie.
Hlasovanie:
za: 27
proti: 19
zdržali sa: 4
Ukončenie diskusie bolo schválené.
Predseda PSK Chudík uviedol, že ukončenie diskusie je schválené v súlade s rokovacím
poriadkom schváleným väčšinovým poslaneckým klubom KDH-SDKÚ-DS v druhom
volebnom období dňa 6. 2. 2007.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o poskytovaní dotácií za výkony vo verejnom záujme v prímestskej autobusovej doprave
za rok 2009.
Hlasovanie:
za: 33
proti: 0
zdržalo sa: 21
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Návrh na vznik Inovačného partnerského centra
ako združenia právnických osôb:

Mgr. Žiak, vedúci odboru regionálneho
rozvoja, ÚP a ŽP Úradu PSK, opätovne predkladá tento materiál Zastupiteľstvu PSK aj
s doplnením požiadaviek poslancov PSK, a to s informáciou o samotnom projekte, jeho
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rozpočte a rozpisom jednotlivých aktivít riešených v rámci implementácie tohto projektu.
Materiál obsahuje návrh zakladateľskej zmluvy a stanov Inovačného partnerského centra.
PSK navrhuje vznik organizácie ako združenia právnických osôb, ktorej zakladateľmi budú
PSK, Prešovská univerzita a ARR PSK. Do správnej rady sú za PSK navrhnutí PaedDr.
Benko - poslanec PSK, Ing. Sokol – poslanec PSK, Mgr. Žiak – vedúci odboru RR, ÚP a ŽP;
za Prešovskú univerzitu prof. RNDr. Matlovič, PhD., za ARR PSK jej generálny riaditeľ Ing.
Benes. V dozornej rade by mal PSK zastupovať Ing. Bzdil – poslanec PSK a predseda
komisie ÚP, ochrany a tvorby životného prostredia; Ing. P. Molčan – poslanec PSK; za
Prešovskú univerzitu Ing. Nováková. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť materiál v predloženom znení.
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 založenie záujmového združenia právnických osôb podľa §20f a nasledujúcich
ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov pod názvom
„Inovačné partnerské centrum“
A.2 zástupcov do Správnej a Dozornej rady Inovačného partnerského centra
Správna rada:
1. PaedDr. Miroslav Benko, Prešovský samosprávny kraj
2. Ing. Peter Sokol, Prešovský samosprávny kraj
3. Mgr. Rudolf Žiak, Prešovský samosprávny kraj
4. prof. RNDr. René Matlovič, PhD., Prešovská univerzita v Prešove
5. Ing. Artúr Benes, Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho
kraja
Dozorná rada:
1. Ing. Milan Bzdil, Prešovský samosprávny kraj
2. Ing. Peter Molčan, Prešovský samosprávny kraj
3. Ing. Mária Nováková, Prešovská univerzita v Prešove
Hlasovanie:
za: 44
proti: 0
zdržali sa: 4
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 12 – Návrh Akčného plánu na rok 2010 k Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015:
Mgr. Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP Úradu PSK, predkladá materiál
v súlade s uznesením Zastupiteľstva PSK č. 378/2008 zo dňa 1. 7. 2008, kedy bol schválený
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie rokov 2008 – 2015. Akčný
plán má charakter návrhu spracovaného v nadväznosti na rozpočet PSK na roky 2010 – 2012.
Je súhrnom nosných aktivít (projekty, činnosti, programy podpory atď.), ktoré PSK plánuje
v roku 2010 realizovať. Podklady za jednotlivé oblasti predkladali garanti, teda jednotlivé
odbory Úradu PSK. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a komisia územného
plánovania, ochrany a tvorby životného prostredia odporúčajú Zastupiteľstvu PSK tento
materiál schváliť v predloženom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e návrh Akčného
plánu na rok 2010 k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na roky 2008 –
2015.
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Hlasovanie:
za: 50
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 13 – Návrh na založenie záujmového združenia
právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť
Vysokých Tatier“: Mgr. Žiak, vedúci odboru regionálneho rozvoja, ÚP a ŽP
Úradu PSK, predkladá tento materiál ako iniciatívu PSK na základe Memoranda o spolupráci
pri rozvoji turizmu v PSK podpísaného dňa 14. 10. 2009 v Tatranskej Lomnici. Je to základný
dokument určujúci ďalšie aktivity v cestovnom ruchu, ktorý je jednou z najväčších priorít
rozvoja PSK. Tým sa bude riešiť aj otázka zamestnanosti a konkurencieschopnosti PSK.
Jednou z plánovaných aktivít, ktorú sa darí realizovať aj na základe uznesenia vlády z jej
zasadnutia v Poprade, je vytvorenie centra rozvoja pre rozvoj turizmu. Toto centrum by malo
v budúcnosti implementovať jednotlivé aktivity PSK v rozvoji cestovného ruchu s tým, že
môže byť aj žiadateľom v rámci operačných programov, kde samotný PSK nemôže byť
žiadateľom. Ide o čisto verejný sektor a partnermi môžu byť aj subjekty súkromného sektora.
Zakladateľom bude PSK, Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí a mesto
Vysoké Tatry, ktoré poskytlo samotný objekt a súhlasné stanovisko vyjadrilo schváleným
uznesením MsZ Vysoké Tatry nachádzajúcim sa v prílohe. Príloha č. 3 obsahuje
zakladateľskú zmluvu a príloha č. 4 návrh stanov na zriadenie tohto centra. V návrhu na
uznesenie predkladá zloženie správnej a dozornej rady. Do správnej rady navrhuje za PSK
Mgr. Luptáka, poslanca PSK Čurillu a Mgr. Janoška, vedúceho oddelenia cestovného ruchu
Úradu PSK. Do dozornej rady navrhuje za PSK poslanca PSK MUDr. Slovíka. Nominanti za
mesto Vysoké Tatry a regionálne združenie neboli do dnešného dňa predložení. Po jednom
zástupcovi by mali mať v správnej rade (spolu 5 členov) a tiež v dozornej rade (spolu 3
členovia). Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu odporúča Zastupiteľstvu PSK
schváliť materiál v predloženom znení.
Diskusia:
Poslanec Hurný chcel vedieť orientačnú sumu prevádzkových nákladov, koľko financií to
bude PSK stáť v tomto roku, lebo na str. 7 – 8 je rozpísané len to, čo bude potrebné vykryť.
Na str. 7 poukázal na chybu v systéme financovania centra. Myslí si, že od roku 2011 nebude
samofinancované, lebo by muselo mať vlastné príjmy, ale bude financované z grantov, čiže
nebude financované na úkor rozpočtu PSK. Mgr. Žiak odpovedal, že samotné založenie
združenia bude stáť 66 € (poplatky). PSK vkladá finančné prostriedky získané na základe
uznesenia vlády v sume 225 tis. €, ktoré sa môžu použiť len ako investičné prostriedky. Musia
sa použiť v danom roku maximálne do marca nasledujúceho roka. Fungovanie centra bude
podporovať odborne Úrad PSK, predpokladá že aj združenie obcí SR a mesto Vysoké Tatry.
Pri založení by to mali byť minimálne dvaja pracovníci, otázkou zostáva, akým spôsobom
budú neskôr financovaní. Dnes ideme minimalizovať tieto náklady s tým, že ich prvoradou
úlohou bude využitie finančných zdrojov z grantov. Ministerstvom výstavby bola zverejnená
výzva z Opatrenia 3.2 v rámci ROP, kde sa PSK môže uchádzať o finančné prostriedky na
stratégie a hlavne na budovanie klastra. Tento projekt sa pripravuje teraz. Verí, že projekt sa
podarí implementovať a po jeho schválení by na ňom malo byť priamo zaangažované
samotné centrum, z čoho bude mať finančné prostriedky. Poslanec Kužma víta túto iniciatívu
a poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS ju podporí. Poslankyňa Turčanová je rada, že PSK
zakladá centrum rozvoja turizmu. Pevne verí, že nielen pre oblasť Vysokých Tatier, ale
v budúcnosti postupne aj pre ďalšie oblasti cestovného ruchu bližšie k Ukrajine a Poľsku.
Požiadala o odpoveď na tieto otázky: či sú tieto financie zadefinované v rozpočte PSK; aké sú
predpokladané kapitálové výdavky na rekonštrukciu objektu; aké sú predpokladané výdavky
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na prevádzkové a personálne náklady a či sú schválené v rozpočte PSK; či sa v budúcnosti
pripravuje návrh na uznesenie na schválenie ďalších finančných výdavkov. Poslanec Baran
je rád, že na území Vysokých Tatier vzniká inštitucionálny orgán na podporu cestovného
ruchu. Navrhol doplniť uznesenie v znení: Zastupiteľstvo PSK ukladá členom správnej rady
predkladať Zastupiteľstvu PSK informatívnu správu o činnosti združenia 1x polročne. Z:
v texte, T: v texte. V čl. X - Správna rada ods. 10.11 písm. a) je uvedené, že správna rada
prerokúva a schvaľuje zmeny a doplnky stanov združenia. Takéto veci by sa mali schvaľovať
s mandátom Zastupiteľstva PSK, aby neboli schválené finančné prostriedky bez vedomia
zastupiteľstva. To isté pri písm. g) a pri písm. j). Rozpor vidí v Čl. XV písm. 15.2, ktorý
uvádza, že zrušenie združenia je podmienené súhlasom všetkých členov združenia. Čiže
najprv musí mať správna rada mandát Zastupiteľstva PSK, aby nemohla svojvoľne
rozhodnúť. V Čl. XVI. sú body 16.2 – 16.6 duplicitné, lebo stanovy nadobúdajú platnosť a
účinnosť dňom schválenia a podpísania zakladateľmi združenia. V bode 16.2 by skôr
navrhoval znenie „podpísaním štatutárnymi zástupcami zakladateľov združenia“, čo je
praktická formulácia. Poslanec Bieľak sa vyjadrí nielen ako poslanec PSK, ale aj ako
predseda Združenia tatranských a podtatranských obcí (okres Kežmarok a Poprad). Už v roku
2003 sa združenie snažilo presadiť túto aktivitu. V rámci regiónu však nenachádzali
pochopenie a podporu, akú teraz našli v PSK a vítajú túto aktivitu. Toto regionálne združenie
zasadalo včera vo Svite a jednomyseľne schválilo vstup do tohto združenia, jeho založenie
a nominácie svojich zástupcov do správnej a dozornej rady. Štvrtým členom správnej rady
bude on a v dozornej rade bude zástupcom starosta obce Ždiar. Predseda PSK Chudík je rád,
že odzneli slová podpory pre tento materiál, lebo v prvom rade ide o samotnú myšlienku.
Poďakoval vláde SR, ktorá 11. novembra 2009 na svojom zasadnutí vyčlenila v Poprade 225
tis. € pre založenie tohto centra. To sú základné finančné prostriedky. Zároveň poďakoval aj
mestu Vysoké Tatry, ktoré vyčlenilo budovu na prenájom (20 rokov). Pokúsi sa ešte rokovať
s primátorom o možnosti združenej investície mesta Vysoké Tatry a PSK. Požiadal
predkladateľa materiálu Mgr. Žiaka, aby písomne odpovedal poslankyni Turčanovej na
vznesené otázky.
Doplňovací návrh poslanca Barana:
Zastupiteľstvo PSK ukladá členom správnej rady predkladať Zastupiteľstvu PSK
informatívnu správu o činnosti združenia 1x polročne. Z: v texte, T: v texte.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 0
zdržalo sa: 19
Doplňovací návrh bol schválený.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona
NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v platnom znení
A. s c h v a ľ u j e
A.1 založenie záujmového združenia právnických osôb podľa § 20f
a nasledujúcich ustanovení Občianskeho zákonníka v znení neskorších
predpisov pod názvom „Centrum rozvoja turizmu PSK pre oblasť
Vysokých Tatier“
A.2 zástupcov do Správnej a Dozornej rady „Centra rozvoja turizmu PSK
pre oblasť Vysokých Tatier“ za Prešovský samosprávny kraj
Správna rada:
1. Mgr. Peter Lupták, Prešovský samosprávny kraj
2. Miroslav Čurilla, Prešovský samosprávny kraj
3. Mgr. Martin Janoško, Prešovský samosprávny kraj
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Dozorná rada:
1. MUDr. Pavol Slovík, Prešovský samosprávny kraj
B. u k l a d á
členom správnej rady predkladať Zastupiteľstvu PSK informatívnu správu
o činnosti združenia 1x polročne.
Termín: v texte
Zodpovedný: v texte
Hlasovanie:
za: 54
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 14 – Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom
PSK: JUDr. Lukačíková, právne oddelenie Úradu PSK, uviedla, že 1. 7. 2009
nadobudol účinnosť zákon NR SR č. 258/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a zákon č. 446/2001 Z. z.
o majetku VÚC v znení neskorších predpisov. Novelou upravené časti zákona majú podstatný
vplyv aj na úpravu hospodárenia a nakladania s majetkom samosprávneho kraja v doterajších
Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom PSK. V predloženom návrhu sú zakotvené
nové zákonné zmeny, ale aj zmeny vyplývajúce z praktických poznatkov správcov majetku
PSK a Úradu PSK. Medzi najvýraznejšie zmeny patrí úprava majetkového postavenia správcu
a úprava foriem a spôsobu prevodu majetku a spôsobu prenájmu majetku PSK. Poukázala na
to, že zákonodarca zavádza „prípady hodné osobitného zreteľa“. Ide o tzv. výnimky, kedy
úrad samosprávneho kraja nemusí pri nakladaní s majetkom samosprávneho kraja a pri
prenájme majetku samosprávneho kraja postupovať podľa presných zákonných postupov
uvedených v zákone, ale v prípade ak tieto dôvody hodné osobitného zreteľa schváli
zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov, je potom možné postupovať
ináč, než to ustanovuje zákonodarca. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
majú dve časti, ich súčasťou je príloha č. 1. Upozornila poslancov PSK, že ak sa bude
hlasovať o prílohe, tak bez prvej časti prílohy, t. j. bez textu uvedeného pod písm. A) prevod
majetku. O Zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom PSK stačí hlasovať klasickým
spôsobom, ale o prijatí prílohy je potrebné hlasovať trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov PSK. Poukázala na zavedenie ustanovení vzťahujúcich sa k dražbe a úpravu
spôsobu zriadenia alebo zrušenia vecného bremena. Túto kompetenciu navrhuje presunúť
z kompetencie zastupiteľstva do kompetencie predsedu samosprávneho kraja, ale za
podmienok uvedených v § 10 ods. 9 týchto zásad, to znamená, že zriadenie alebo zrušenie
vecného bremena by prešlo komisiou pre správu majetku. Táto úprava je navrhovaná preto, že
v praxi sa asi v 90% prípadov navrhuje zriadenie alebo zrušenie vecného bremena
vyplývajúcich zo zákona napr. zriadenie prípojok. V zásadách sa definuje, čo sa považuje za
primeraný prieskum pri nájme majetku, presunuli sa niektoré ustanovenia vo vzťahu
k splatnosti nájomného, ktoré sa nachádzali doteraz v cenovej mape, ktorú ako neaktuálnu je
potrebné zrušiť. Nanovo sa upravuje odnímanie majetku zvereného do správy, viaceré
kompetencie pri odňatí majetku sa presúvajú z kompetencie zastupiteľstva do kompetencie
predsedu z dôvodu, že je to pružnejšie pri konkrétnych úpravách.
Diskusia:
Poslanec Oros, z dôvodu lepšieho využívania finančného zhodnocovania majetku PSK,
navrhol doplniť §9 ods. 9 o znenie, aby odborný a znalecký posudok objednával PSK
a náklady vynaložené na jeho spracovanie znášal kupujúci. Na poslednom zasadnutí komisie
správy majetku bol predložený znalecký posudok objednávaný PSK za 2 mil. Sk a znalecký
posudok objednávaný kupujúcim za 1 mil. Sk, preto si myslí, že jeho predložený návrh má
svoje opodstatnenie a náklady vynaložené PSK v podstate zaplatí kupujúci. Poslanec Tarcala
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predložil doplňovací návrh k § 10 bod 6 druhá veta v znení: Členom výberovej komisie je
povinne podpredseda PSK alebo predseda komisie pre správu majetku a zástupca každého
poslaneckého klubu Zastupiteľstva PSK. Návrh zdôvodnil tým, že táto komisia nielen otvára
obálky, ale určitým spôsobom prejudikuje aj rozhodovanie o ďalšom postupe, pretože
odporúča poradie záujemcov. Poslanec Ledecký pripomenul, že Zásady hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK sa nevytvárali nanovo, len sa menia predtým prijaté. Nevie
o tom, aby predtým v komisii sedeli zástupcovia poslaneckých klubov a nevidí dôvod na
zmenu v súčasnej dobe. Predseda PSK Chudík požiadal návrhovú komisiu o prerokovanie
predložených návrhov.
Poslanec Havrilla, predseda návrhovej komisie, pripomenul, že v diskusii boli predložené
dva doplňovacie návrhy. Návrhová komisia odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť doplňovací
návrh poslanca Orosa.
Doplňovací návrh poslanca Orosa:
- doplnenie textu v § 9 ods. 9 v znení: “Odborný a znalecký posudok objednáva PSK
a náklady vynaložené na jeho spracovanie znáša kupujúci.“
Hlasovanie:
za: 57
proti: 0
zdržalo sa: 0
Doplňovací návrh bol schválený.
Návrhová komisia neodporúča schváliť Zastupiteľstvu PSK doplňovací návrh poslanca
Tarcalu.
Doplňovací návrh poslanca Tarcalu:
- v § 10 bod 6, písm. e) doplniť druhú vetu v znení: Členom výberovej komisie je povinne
podpredseda PSK alebo predseda komisie pre správu majetku a zástupca každého
poslaneckého klubu Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 27
proti: 28
zdržali sa: 3
Doplňovací návrh nebol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu A:
Zastupiteľstvo PSK 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 (ďalej len „zákon“), s prihliadnutím na § 9 zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len „zákon
o majetku“)
A/ s c h v a ľ u j e
Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho
kraja v znení bez prílohy č. 1,
so schváleným doplnením textu v § 9 ods. 9: “Odborný a znalecký posudok
objednáva PSK a náklady vynaložené na jeho spracovanie znáša kupujúci.“
Hlasovanie:
za: 46
proti: 0
zdržalo sa: 13
Návrh na uznesenie k bodu A bol schválený.
Návrh na uznesenie k bodu B:
Zastupiteľstvo PSK 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 (ďalej len „zákon“), s prihliadnutím na § 9 zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom znení (ďalej len „zákon
o majetku“)
B/ s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona o majetku trojpätinovou väčšinou
prítomných poslancov
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prípady hodné osobitného zreteľa uvedené v prílohe č. 1 k Zásadám
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 0
zdržalo sa: 21
Návrh na uznesenie k bodu B bol schválený trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných
poslancov PSK.

K bodu 15 – Návrh prenájmu priestorov v budove PSK: J. Gaľan,
poverený vedením organizačného odboru Úradu PSK, uviedol, že predmetom
predkladaného návrhu je určenie výšky nájomného a súhlas s uzatvorením nájomného vzťahu
pre nájomcov – orgány štátnej správy a samosprávy a organizáciu, pôsobiacich v budove
PSK. Orgány štátnej správy uvedené v návrhu na uznesenie pôsobili v minulom období
v administratívnej budove na základe zmluvy o výpožičke, teda bezodplatne. Keďže obec
Petrovany, ktorá mala v budove spoločnú úradovňu, z objektu odchádza, je potrebné v návrhu
na uznesenie upraviť časť b) jej vyškrtnutím.
Diskusia:
Poslankyňa Čížiková sa zaujímala o sídlo a nájomnú zmluvu JUKO, s. r. o., z dôvodu
výhodného nájmu. J. Gaľan odpovedal, že firme JUKO, s. r.o., končí nájomná zmluva. Podľa
slov poslanca Tarcalu z dôvodovej správy vyplýva, že dňa 4. 1. 2010 sa stal PSK vlastníkom
budovy, v ktorej sídli. Týmto dňom mu ako vlastníkovi pripadá povinnosť platiť daň
z nehnuteľnosti zrejme až za rok 2011. Zastupiteľstvo PSK by sa malo zaoberať aj sadzbami
dane z nehnuteľnosti platnými v rámci mesta Prešov a podľa toho by sa PSK mohol zariadiť
z hľadiska prenajímaných priestorov a priestorov užívaných samotným PSK. Následne bude
potrebné prehodnotiť výšku nájomného pre jednotlivých nájomcov. J. Gaľan odpovedal, že
podľa zákona sa neprihliada na zmeny vzniknuté v tomto roku. PSK bude platiť daň až
v budúcom roku.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 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. s c h v a ľ u j e
v súlade s § 9a, ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v platnom znení (prípad hodný osobitného zreteľa,
o ktorom rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho územného celku trojpätinovou
väčšinou prítomných poslancov)
A.1 výšku nájomného v administratívnej budove Prešovského samosprávneho kraja,
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, zapísanú na LV č. 13515, k.ú. Prešov ako stavba –
administratívna budova, súp. č. 5043 na parcele C KN 852/1 pre orgány štátnej správy
a samosprávy a pre organizáciu občanov so zdravotným postihnutím vo výške 33 €/m2
ročne
A.2 uzatvorenie nájomných zmlúv v administratívnej budove Prešovského
samosprávneho kraja, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, zapísanú na LV č. 13515, k.ú.
Prešov ako stavba – administratívna budova, súp. č. 5043 na parcele C KN 852/1 pre
subjekty, ktoré užívajú nebytové priestory na základe zmlúv o výpožičke, a to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Správa zariadení Úradu vlády SR, Bratislava
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov
Krajský pozemkový úrad, Prešov
Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Prešov
Krajský úrad životného prostredia, Prešov
Krajský lesný úrad, Prešov.
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Hlasovanie:
za: 52
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

Poslanec Kužma pred rokovaním o bode č. 16 požiadal predsedu PSK o krátku prestávku
vzhľadom na predloženie nového materiálu k bodu č. 16 pred zasadnutím Zastupiteľstva PSK.

K bodu 16 – Návrh prenájmu budovy na ul. J. Borodáča
v Prešove pre zriadenie Kultúrneho centra Zväzu RusínovUkrajincov Slovenska: Mgr. Arvayová, vedúca odboru kultúry Úradu PSK,
predkladá Zastupiteľstvu PSK návrh na prenájom budovy na ul. J. Borodáča č.5 v Prešove pre
Zväz Rusínov – Ukrajincov Slovenska na dobu od 15. 3. 2010 do 31. 3. 2030, za cenu nájmu
1€ ročne počas celej prenajatej doby za účelom zriadenia kultúrneho centra. Zväz Rusínov –
Ukrajincov Slovenska združuje obyvateľov SR ukrajinskej národnosti. Prenájom tejto budovy
bol predmetom rokovaní aj medzivládnych komisií Slovenska a Ukrajiny. Komisia kultúry
a národnostných menšín odporúča zastupiteľstvu predložený návrh prenájmu schváliť.
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 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove,
zapísanom na LV č. 2501, k. ú Prešov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné číslo 3776 o výmere 215 m2, druh pozemku záhrady
registra C KN parcelné číslo 3777/1 o výmere 779 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
registra C KN parcelné číslo 3777/2 o výmere 47 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
stavby: administratívna budova, súpisné č. 3870 na parcele 3777/1
sklad, súpisné č. 11913 na parcele 3777/2
ťarchy: bez zápisu
z dôvodu jeho lepšieho využitia iným subjektom než je rozpočtová alebo príspevková
organizácia samosprávneho kraja
A.2 v súlade s § 9 a) ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných
celkov v platnom znení trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov ako prípad
hodný osobitného zreteľa
prenájom nehnuteľného majetku uvedeného v písm. a) pre nájomcu Zväz Rusínov –
Ukrajincov Slovenska na obdobie od 15. 03. 2010 do 31. 03. 2030 za cenu nájmu 1 €
ročne po celé dohodnuté obdobie za účelom zriadenia kultúrneho centra nájomcu.

Hlasovanie:
za: 35
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 23

K bodu 17 – Schválenie zriadenia vecného bremena v prospech
spoločnosti Východoslovenská distribučná, a. s.: J. Gaľan, poverený
vedením odboru organizačného Úradu PSK, opätovne predkladá zastupiteľstvu na
schválenie tento materiál s vypracovaným stanoviskom hlavného kontrolóra PSK. Materiál
bol stiahnutý z rokovania 2. zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 19. 1. 2010. Ide o zriadenie
vecného bremena na uloženie kábla k regulačnej stanici na majetku PSK.
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Diskusia:
Poslanec Ledecký uviedol, že komisia správy majetku schválila predložené zriadenie
vecného bremena a odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť materiál v predloženom znení.
Podľa slov poslanca Kubíka je samozrejmé, že plynová regulačná stanica musí byť napojená
na elektrický prúd. Ale pre jej zriadenie bol odčlenený pozemok vo výmere 85m2 a pre
prístupovú komunikáciu pozemok vo výmere 49m2. Pýta sa, prečo nemôže byť tak isto
odčlenený pozemok pre elektrické vedenie, prečo pre jeden kábel uložený do zeme musí byť
vecné bremeno až vo výmere 11 535m2, teda rozľahlý pozemok, kde by bolo možné postaviť
asi 20 rodinných domov. Prečo sa PSK pripravuje o právo rozhodovať o svojom majetku, ale
viaže sa na spoluúčasť pri rozhodovaní ani nevedno s kým. Predsa pre napojenie plynovej
regulačnej stanice musí byť vypracovaný projekt a je prirodzené, že každé vedenie má svoje
ochranné pásmo, teda aj v tomto prípade je možné odčleniť pozemok adekvátny tomuto
podzemnému elektrickému vedeniu. Nie je proti samotnému zriadeniu vecného bremena, ale
nech korešponduje s podzemným vedením, ktoré tam má byť uložené, teda nech je odčlenené
adekvátne územie v potrebnej výmere.
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 Zásadami hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
Dodatok č. 1 uzavretý k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 15.1.2009, ktorou sa
zriadilo vecné bremeno v prospech spoločnosti Estate 01, s.r.o., Bajkalská 22, Bratislava,
ktorým sa umožní zriadiť vecné bremeno v prospech tretej osoby – Východoslovenskej
distribučnej spoločnosti, a. s.
B/ s c h v a ľ u j e
zriadenie bezodplatného vecného bremena v prospech spoločnosti Východoslovenská
distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice na pozemkoch vedených na LV č. 430, k.ú.
Tatranská Lomnica, obec Tatranská Lesná na parcelách:
• č. 101/2, druh pozemku ostatné plochy o výmere 11 535 m2,
• č. 101/5, druh pozemku ostatné plochy o výmere 85m2 a
•
č. 101/6, druh pozemku ostatné plochy o výmere 49 m2,
ktoré spočíva v povinnosti Prešovského samosprávneho kraja
a) trpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva na
pozemkoch vyššie popísaných v rozsahu podľa geometrického plánu č. 31693598001/2010 zo dňa 11. 1. 2010, úradne overeného Správou katastra Poprad pod č. 6116/10 dňa 25. 1. 2010
b) trpieť vstup a vjazd oprávneného na slúžiaci pozemok, prechod a prejazd oprávneného
cez pozemky vyššie popísané pri umiestnení, prevádzke, údržbe a opravách stavby
podzemného elektrického vedenia a jeho príslušenstva
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému vo výkone jeho práv z vecného
bremena podľa tejto zmluvy a zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene
niektorých zákonov.
Hlasovanie:
za: 32
proti: 1
zdržalo sa: 23
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 18 – Zmena záložného práva pre Slovenskú agentúru
cestovného ruchu:

J. Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu
PSK uviedol, že projekt „Poznaj, chráň a zhodnocuj kultúrne pamiatky a históriu pre rozvoj
cestovného ruchu v Prešovskom regióne“ sa realizoval od mája roku 2004 a bol ukončený
v októbri roku 2008. Dotýkal sa kultúrno-historických pamiatok PSK v okresoch Stará
Ľubovňa, Kežmarok, Bardejov a Humenné. Finančné zdroje na projekt poskytol Úrad PSK.
Zriadením záložného práva boli splnené podmienky pre refundáciu nákladov vynaložených
PSK. PSK má po predbežnej dohode so SACR záujem preniesť záložné právo z pôvodne
založenej nehnuteľnosti na novozaložené nehnuteľnosti uvedené v návrhu uznesenia. Komisia
pre správu majetku odporúča Zastupiteľstvu PSK navrhovanú zmenu záložného práva
schváliť v predloženom znení.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
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, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje
a)

zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – Prešovského
samosprávneho kraja v správe Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove, zapísanom
na LV č. 12898, k. ú. Prešov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné číslo 1228/1 o výmere 3801m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
registra C KN parcelné číslo 1228/2 o výmere 1223 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
stavbe:
sklady a garáže súpisné č. 11645 na parcele č. 1288/2
sklady bez súpisného čísla na parcele č. 1228/1 (nezapísaná na LV)
vrátnica bez súpisného čísla na parcele č. 1228/1 (nezapísaná na LV)
plot a vonkajšie úpravy: prípojka vody, kanalizačná prípojka, plynová
prípojka, elektrická prípojka, spevnené plochy
ťarchy:
bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 6/2010 zo
dňa 18.2.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky MS
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre účel uzatvorenia
záložnej zmluvy zriadenie záložného práva, predstavuje 883.000,00 € (26.601.258,00
Sk).
b) zriadenie záložného práva na nehnuteľnom majetku záložcu – Prešovského
samosprávneho kraja, zapísanom na LV č. 2504, k. ú. Prešov, a to:
pozemku: registra C KN parcelné číslo 3776 o výmere 215 m2, druh pozemku záhrady
registra C KN parcelné číslo 3777/1 o výmere 779 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
registra C KN parcelné číslo 3777/2 o výmere 47 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria
stavbe:
administratívna budova súpisné č. 3870 na parcele 3777/1
sklad súpisné č. 11913 na parcele 3777/2
ťarchy:
bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 8/2010 zo
dňa 19.2.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Václavom Mihokom v zmysle vyhlášky MS
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku pre účel uzatvorenia
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záložnej zmluvy zriadenie záložného práva, predstavuje 890.000,00 € (26.812.140,00
Sk).
Zriadenie záložného práva sa schvaľuje v prospech záložného veriteľa – Slovenská agentúra
pre cestovný ruch, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 356 530 01,
na zabezpečenie pohľadávky vo výške 1.540.632,63 € (46.413.098,61 Sk) zo „Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku kód projektu 111201000045 uzatvorenej dňa
15.12.2008“.

C.

mení
uznesenie z 32. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 523/2009 zo dňa 2. 6. 2009 k majetkovým
prevodom nehnuteľného majetku PSK nasledovne:
v časti A. konštatuje - vypúšťa sa časť textu „C.3“
v časti B. ruší v bode B.2 - vypúšťa sa časť textu „C.3“
v časti C. konštatuje - vypúšťa sa bod „C.3“.

Hlasovanie:
za: 55
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 19A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK:
J. Gaľan, poverený vedením organizačného odboru Úradu PSK, predstavil materiál
pozostávajúci z bodov B.1 – B.5 a C.
B.1 Zrušenie časti vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Svit.
B.2 Prevod miestnej pozemnej komunikácie a pozemkov pod miestnou komunikáciou
z vlastníctva predávajúceho – Obec Kalinov do vlastníctva kupujúceho – PSK.
B.3 Prevod miestnej komunikácie a pozemku pod miestnou komunikáciou z vlastníctva
predávajúceho – Obec Dlhé Klčovo do vlastníctva kupujúceho – PSK.
B.4 Prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na
LV č. 356, k. ú. Remeniny.
B.5 Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe Správy a údržby ciest
PSK, zapísaného na LV č. 1716, k. ú. Sabinov.
C. Súhlas Zastupiteľstva PSK s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti
Vranovská nemocnica, a. s., do vlastníctva MUDr. M. Hulaja.
Komisia pre správu majetku odporúča Zastupiteľstvu PSK schváliť uvedené majetkové
prevody v predloženom znení.
Diskusia:
Poslanec Oros požiadal, aby sa o každom bode hlasovalo zvlášť. Poslanec Gašpár nevie, či
sa môže hlasovať o bode C, lebo sa v ňom hovorí vo všeobecnosti za cenu znaleckého
posudku. Preto chcel vedieť konkrétnu výšku znaleckého posudku. J. Gaľan odpovedal, že
znalecký posudok dala vypracovať Vranovská nemocnica, a. s., preto je v bode C uvedené
„na základe znaleckého posudku“. Poslanec Gašpár chcel vedieť konkrétnu sumu. Predseda
PSK Chudík poznamenal, že teraz zastupiteľstvo schváli, že uvedený majetok sa môže
odpredať. Poslanec Gašpár dodal, že zastupiteľstvo by malo vedieť konkrétnu sumu
znaleckého posudku a až potom hlasovať. Predseda PSK Chudík s tým súhlasí. Poslankyňa
Turčanová podporila poslanca Gašpára v tom, že poslanci PSK potrebujú vedieť cenu tohto
majetku a nikto z poslancov poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS nemá nič proti odpredaju
práve tejto časti nemocnice. V návrhu na uznesenie je uvedené, že Zastupiteľstvo PSK súhlasí
s prevodom nehnuteľností, teda neschvaľuje zámer, ktorý bude opätovne schvaľovať, ale už
samotný prevod. Práve z tohto dôvodu je potrebné poznať konkrétnu cenu. Predseda PSK
Chudík upozornil na to, že zástupca PSK na valnej hromade uvedený majetok nemôže predať
bez súhlasu zastupiteľstva. Musí sa správať v súlade so schváleným uznesením Zastupiteľstva
PSK. Uznesenie môže byť doplnené o časť, že v prípade keď sa zástupcovi PSK bude zdať
suma malá, prevod nebude zrealizovaný. Poslanec Kahanec poznamenal, že ak
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zastupiteľstvo má korektne schvaľovať majetkové prevody, nemôže ich schvaľovať bianko.
V prípade schvaľovania zámeru áno, ale prevod by musel byť opätovne predložený
zastupiteľstvu. To, ako sa zachová zástupca PSK, záleží len od neho a zastupiteľstvo to
nemôže ovplyvniť. Zastupiteľstvo má schváliť konkrétny majetkový prevod. Predseda PSK
Chudík chcel vedieť, či na komisii pre správu majetku boli tieto pripomienky vznesené.
Poslanec Kuročka vysvetlil, že ide o starú budovu z roku 1942 mimo areálu nemocnice,
v ktorej jeden lekár prevádzkuje detskú pediatriu. Budova potrebuje čo najskôr rekonštrukciu,
aby vôbec dostal povolenie na jej prevádzkovanie od hygieny. Z tohto dôvodu je potrebné
tento prevod schváliť. Poslanec Ledecký dodal, že komisia správy majetku tento prevod
prerokovala a schválila. Jej názor bol jednoznačný, znalecký posudok + 10%. Menovaný
zástupca PSK môže rozhodovať v rámci mandátu. Podľa slov poslanca Kužmu je
rozhodujúca konkrétna cena, nie otázka uskutočnenia samotného prevodu, s ktorým každý
súhlasí. Zastupiteľstvo by malo vedieť, či predáva napr. za 1 milión Sk alebo 10 mil. Sk.
Zastupiteľstvo PSK môže zmeniť názor komisie pre správu majetku. Poslanec Kahanec
uviedol, že nikto nespochybňuje ďalšie využitie budovy, ale musia byť jasné podmienky pred
schválením prevodu. Zastupiteľstvo by malo rozhodnúť na základe jasnej ceny. Určenie
zástupcu PSK nedáva žiadne garancie. Poslanec Kužma zdôraznil, že poslanecký klub KDHSDKÚ-DS súhlasí s predajom, nespochybňuje ho, ale chce poznať konkrétnu cenu uvedeného
nehnuteľného majetku. Nie je to predsa veľká požiadavka. Predseda PSK Chudík chcel
vedieť, či je už vypracovaný znalecký posudok. J. Gaľan odpovedal, že znalecký posudok
ešte nie je vypracovaný. Podľa predsedu PSK Chudíka je potom zbytočné o celej veci
hovoriť a daný prevod sa môže schváliť na zasadnutí v apríli. Požiadal predkladateľa
materiálu, aby v budúcnosti bola v materiáloch uvedená konkrétna cena stanovená znaleckým
posudkom.
Pozmeňovací návrh poslanca Orosa:
- hlasovať o každom bode majetkových prevodov zvlášť.
Hlasovanie:
za: 32
proti: 9
zdržalo sa: 16
Pozmeňovací návrh bol schválený.
B.1 Zrušenie časti vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Svit:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje
B.1

zrušenie časti vecného bremena zapísaného na LV č. 1, k. ú. Svit, v časti C ťarchy,
pod poradovým č. 1 v znení: „Zriaďuje sa vecné bremeno, ktoré spočíva v záväzku
kupujúceho využívať pozemky parc. č. 3/1 a 3/29 ako parkovú zeleň centrálneho mestského
parku podľa V 5546/2008“, ktoré vzniklo na základe „Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného bremena“ uzavretej dňa 14.10.2008 medzi predávajúcim a oprávneným z vecného
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475 a kupujúcim a povinným z vecného bremena - Mesto Svit, Hviezdoslavova
269/33, 059 21 Svit, IČO: 00 326 607
k pozemku:
novovytvorená parcela registra C KN č. 3/31 o výmere 977 m2, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 977 m2, odčlenená od pôvodnej parcely č. 3/29
geometrickým plánom č. 43849954-42/2009 zo dňa 21.8.2009, vyhotoveným
A-GEO TATRY, spol. s.r.o., Štefánikova 7, 059 21 Svit, IČO: 43849954,
úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 3.9.2009 pod č. G1-848/09.
V zostávajúcej časti vecné bremeno, ktoré spočíva v záväzku kupujúceho využívať
pozemky registra C KN parcelu č. 3/1 a parcelu č. 3/29 ako parkovú zeleň
centrálneho mestského parku, naďalej zostáva v platnosti.

Hlasovanie:
Bod B.1 bol schválený.

za: 57

proti: 0
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zdržal sa: 1

B.2 Prevod miestnej pozemnej komunikácie a pozemkov pod miestnou komunikáciou
z vlastníctva predávajúceho – Obec Kalinov do vlastníctva kupujúceho – PSK:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje
B.2

prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Kalinov, Kalinov 81,
068 01 Medzilaborce, IČO: 00323080, a to:
a) miestna pozemná komunikácia v obci Kalinov v dĺžke 0,450 km ako predĺženie pozemnej
komunikácie III/559024 v staničení km 3,670 - km 4,120
b) pozemky pod miestnou komunikáciou v obci Kalinov v dĺžke 0,450 km ako predĺženie
pozemnej komunikácie III/559024 v staničení km 3,670 - km 4,120 nachádzajúce sa
v katastrálnom území Kalinov, obec Kalinov, okres Medzilaborce, zapísané na liste
vlastníctva č. 251, vedeného Správou katastra Medzilaborce ako:
− pozemok registra C KN parcelné číslo 401 o výmere 341 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria
− pozemok registra C KN parcelné číslo 402/1 o výmere 2921 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
− pozemok registra C KN parcelné číslo 403/3 o výmere 741 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 € (30,126 Sk),
za podmienky vydania kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR
o zaradení úseku miestnej pozemnej komunikácie do siete ciest tretej triedy.

Hlasovanie:
Bod B.2 bol schválený.

za: 58

proti: 0

zdržal sa: 1

B.3 Prevod miestnej komunikácie a pozemku pod miestnou komunikáciou z vlastníctva
predávajúceho – Obec Dlhé Klčovo do vlastníctva kupujúceho – PSK:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje
B.3

prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84,
094 13 Dlhé Klčovo, IČO: 00332356, a to:
a) miestna pozemná komunikácia v obci Dlhé Klčovo v dĺžke 0,360 km ako predĺženie
pozemnej komunikácie III/018237 v staničení km 6,252 - km 6,612
b) pozemok pod miestnou komunikáciou v obci Dlhé Klčovo v dĺžke 0,360 km ako predĺženie
pozemnej komunikácie III/018237 v staničení km 6,252 - km 6,612 nachádzajúci sa
v katastrálnom území Dlhé Klčovo, obec Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou, zapísaný
na liste vlastníctva č. 857, vedeného Správou katastra Vranov nad Topľou ako:
- pozemok registra C KN parcelné číslo 367/4 o výmere 5456 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 € (30,126 Sk),
za podmienky vydania kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR
o zaradení úseku miestnej pozemnej komunikácie do siete ciest tretej triedy.

Hlasovanie:
Bod B.3 bol schválený.

za: 57

proti: 0
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zdržal sa: 1

B.4 Prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na
LV č. 356, k. ú. Remeniny:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje
B.4

prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 356,
k.ú. Remeniny, a to:
pozemok registra:
C KN parcelné číslo 80/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2
ťarchy:
bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 4/2010 zo dňa
3.2.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 1.300 € (39.163,80 Sk).
do vlastníctva kupujúceho – Jozef Šarišský, bytom Remeniny č. 7, 094 31 Hanušovce nad
Topľou za kúpnu cenu 1.300 € (39.163,80 Sk).

Hlasovanie:
Bod B.4 bol schválený.

za: 55

proti: 0

zdržali sa: 2

B.5 Prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK v správe Správy a údržby ciest
PSK, zapísaného na LV č. 1716, k. ú. Sabinov:
Zastupiteľstvo PSK schvaľuje
B.5

prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe
Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 1716, k. ú. Sabinov, a to :
pozemkov registra:
C KN parcelné číslo 1821/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3902 m2
C KN parcelné číslo 1821/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2
C KN parcelné číslo 1821/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2
C KN parcelné číslo 1821/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2
C KN parcelné číslo 1821/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2
stavby:
ohodnocované objekty nie sú zapísané na LV 1716 ani na žiadnom inom
LV (Sklad materiálu na C KN parcelné číslo 1821/2, Oceľová hala garáží
a vozidiel, strojov a zariadení na C KN parcelné číslo 1821/4, Oceľová
hala garáží a vozidiel, strojov a zariadení na C KN parcelné číslo 1821/5,
Objekt vrátnice s príručnými skladmi na C KN parcelné číslo 1821/8,
Plot čelný, plot východný),
vonkajšie úpravy: kanál, prípojka do vlastnej žumpy z umývadla, žumpa, vonkajší záchod
ťarchy:
bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 07/2009 zo
dňa 16.3.2009, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 24.200 € (729.049,- Sk).
a jeho prevod do vlastníctva kupujúceho – RES REAL, s.r.o., Masarykova 14/B, 080 01
Prešov, IČO: 36 501 000, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený vo verejnej
obchodnej súťaži bol komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší, za kúpnu cenu 18.000,- €
(542.268,- Sk), a to za podmienky v súlade s § 610 Občianskeho zákonníka, že kupujúci do
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva odstráni z prevádzaných nehnuteľností
ekologicky závadné zložky a uvedie nehnuteľnosti do stavu, ktorý nenarúša životné
prostredie. Toto vedľajšie dojednanie má povahu podmienky pripúšťajúcej zánik kúpnej
zmluvy. Ak v lehote podľa predchádzajúcej vety dôjde zo strany terajšieho kupujúceho k
odpredaju nehnuteľností, ktoré sú predmetom kúpy tretej osobe, je terajší kupujúci povinný
uhradiť terajšiemu predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6 200 € do 15 dní odo dňa
zmeny vlastníka.

Hlasovanie:
Bod B.5 bol schválený.

za: 47

proti: 2
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zdržalo sa: 8

C. Súhlas Zastupiteľstva PSK s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti
Vranovská nemocnica, a. s., do vlastníctva MUDr. M. Hulaja:
Zastupiteľstvo PSK súhlasí
C.
s prevodom nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti Vranovská nemocnica, a.s., M.R.
Štefánika 187/177B, Vranov nad Topľou, ktoré boli Prešovským samosprávnym krajom vložené do
akciovej spoločnosti ako nepeňažný vklad a to nehnuteľností nachádzajúcich sa v k.ú. Vranov nad
Topľou, zapísané na LV č. 1376:
pozemok registra C KN, parcelné číslo 1802/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 148 m2
pozemok registra C KN parcelné číslo 1802/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o
výmere 51m2
stavba – budova súp. číslo 116 na parcele C KN parc. číslo 1802/1
do vlastníctva MUDr. Metoda Hulaja, Slánska 958, 093 03 Vranov nad Topľou za cenu, ktorá
bude stanovená znaleckým posudkom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení
všeobecnej hodnoty majetku + 10%.

Hlasovanie:
Bod C nebol schválený.

za: 21

proti: 9

zdržalo sa: 28

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, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.4 – B.5 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

zrušenie časti vecného bremena zapísaného na LV č. 1, k. ú. Svit, v časti C ťarchy,
pod poradovým č. 1 v znení: „Zriaďuje sa vecné bremeno, ktoré spočíva v záväzku
kupujúceho využívať pozemky parc. č. 3/1 a 3/29 ako parkovú zeleň centrálneho mestského
parku podľa V 5546/2008“, ktoré vzniklo na základe „Kúpnej zmluvy a zmluvy o zriadení
vecného bremena“ uzavretej dňa 14.10.2008 medzi predávajúcim a oprávneným z vecného
bremena - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO:
37 870 475 a kupujúcim a povinným z vecného bremena - Mesto Svit, Hviezdoslavova
269/33, 059 21 Svit, IČO: 00 326 607
k pozemku:
novovytvorená parcela registra C KN č. 3/31 o výmere 977 m2, druh pozemku
ostatná plocha o výmere 977 m2, odčlenená od pôvodnej parcely č. 3/29
geometrickým plánom č. 43849954-42/2009 zo dňa 21.8.2009, vyhotoveným
A-GEO TATRY, spol. s.r.o., Štefánikova 7, 059 21 Svit, IČO: 43849954,
úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 3.9.2009 pod č. G1-848/09.
V zostávajúcej časti vecné bremeno, ktoré spočíva v záväzku kupujúceho využívať
pozemky registra C KN parcelu č. 3/1 a parcelu č. 3/29 ako parkovú zeleň
centrálneho mestského parku, naďalej zostáva v platnosti.
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Kalinov, Kalinov 81,
068 01 Medzilaborce, IČO: 00323080, a to:

B.2

a) miestna pozemná komunikácia v obci Kalinov v dĺžke 0,450 km ako predĺženie pozemnej
komunikácie III/559024 v staničení km 3,670 - km 4,120
b) pozemky pod miestnou komunikáciou v obci Kalinov v dĺžke 0,450 km ako predĺženie
pozemnej komunikácie III/559024 v staničení km 3,670 - km 4,120 nachádzajúce sa
v katastrálnom území Kalinov, obec Kalinov, okres Medzilaborce, zapísané na liste vlastníctva
č. 251, vedeného Správou katastra Medzilaborce ako:
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− pozemok registra C KN parcelné číslo 401 o výmere 341 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria
− pozemok registra C KN parcelné číslo 402/1 o výmere 2921 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
− pozemok registra C KN parcelné číslo 403/3 o výmere 741 m2, druh pozemku zastavané
plochy a nádvoria
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 € (30,126 Sk),
za podmienky vydania kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR
o zaradení úseku miestnej pozemnej komunikácie do siete ciest tretej triedy.
B.3

prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Dlhé Klčovo, Dlhá 173/84,
094 13 Dlhé Klčovo, IČO: 00332356, a to:
a) miestna pozemná komunikácia v obci Dlhé Klčovo v dĺžke 0,360 km ako predĺženie
pozemnej komunikácie III/018237 v staničení km 6,252 - km 6,612
b) pozemok pod miestnou komunikáciou v obci Dlhé Klčovo v dĺžke 0,360 km ako predĺženie
pozemnej komunikácie III/018237 v staničení km 6,252 - km 6,612 nachádzajúci sa
v katastrálnom území Dlhé Klčovo, obec Dlhé Klčovo, okres Vranov nad Topľou, zapísaný na
liste vlastníctva č. 857, vedeného Správou katastra Vranov nad Topľou ako:
- pozemok registra C KN parcelné číslo 367/4 o výmere 5456 m2, druh pozemku
zastavané plochy a nádvoria
ťarchy: bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,
IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1 € (30,126 Sk),
za podmienky vydania kladného rozhodnutia Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR
o zaradení úseku miestnej pozemnej komunikácie do siete ciest tretej triedy.

B.4

B.5

prevod nehnuteľného majetku v správe Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 356,
k.ú. Remeniny, a to:
pozemok registra:
C KN parcelné číslo 80/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 560 m2
ťarchy:
bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 4/2010 zo dňa
3.2.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 1.300 € (39.163,80 Sk).
do vlastníctva kupujúceho – Jozef Šarišský, bytom Remeniny č. 7, 094 31 Hanušovce nad
Topľou za kúpnu cenu 1.300 € (39.163,80 Sk).
prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe
Správy a údržby ciest PSK, zapísaného na LV č. 1716, k. ú. Sabinov, a to :
pozemkov registra:
C KN parcelné číslo 1821/1, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3902 m2
C KN parcelné číslo 1821/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 129 m2
C KN parcelné číslo 1821/4, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 212 m2
C KN parcelné číslo 1821/5, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 267 m2
C KN parcelné číslo 1821/8, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2
stavby:

ohodnocované objekty nie sú zapísané na LV 1716 ani na žiadnom inom
LV (Sklad materiálu na C KN parcelné číslo 1821/2, Oceľová hala garáží
a vozidiel, strojov a zariadení na C KN parcelné číslo 1821/4, Oceľová
hala garáží a vozidiel, strojov a zariadení na C KN parcelné číslo 1821/5,
Objekt vrátnice s príručnými skladmi na C KN parcelné číslo 1821/8,
Plot čelný, plot východný),
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vonkajšie úpravy: kanál, prípojka do vlastnej žumpy z umývadla, žumpa, vonkajší záchod
ťarchy:
bez zápisu
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 07/2009 zo
dňa 16.3.2009, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č.
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 24.200 € (729.049,- Sk).
a jeho prevod do vlastníctva kupujúceho – RES REAL, s.r.o., Masarykova 14/B, 080 01
Prešov, IČO: 36 501 000, ktorého návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený vo verejnej
obchodnej súťaži bol komisiou vyhodnotený ako najvhodnejší, za kúpnu cenu 18.000,- €
(542.268,- Sk), a to za podmienky v súlade s § 610 Občianskeho zákonníka, že kupujúci do
dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníctva odstráni z prevádzaných nehnuteľností
ekologicky závadné zložky a uvedie nehnuteľnosti do stavu, ktorý nenarúša životné
prostredie. Toto vedľajšie dojednanie má povahu podmienky pripúšťajúcej zánik kúpnej
zmluvy. Ak v lehote podľa predchádzajúcej vety dôjde zo strany terajšieho kupujúceho k
odpredaju nehnuteľností, ktoré sú predmetom kúpy tretej osobe, je terajší kupujúci povinný
uhradiť terajšiemu predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 6 200 € do 15 dní odo dňa
zmeny vlastníka.

Hlasovanie:
za: 57
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržal sa: 1

K bodu 19B – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
549/2009 v bode C.1-C.9 k majetkovoprávnemu vysporiadaniu
pozemkov pre trvalý záber a k umiestneniu stavby „Kruhová
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“: J. Gaľan, poverený
vedením odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že pôvodným geometrickým plánom
boli riešené nehnuteľnosti vo vlastníctve rodiny Šramkových, rodiny Trellových, p. Košťála
a ŽSR. SÚC PSK dňa 15. 10. 2009 predložila PSK žiadosť o zmenu uznesenia Zastupiteľstva
PSK č. 549/2009 na základe nového geometrického plánu, ktorý už nerieši nehnuteľnosti vo
vlastníctve p. Košťála a ŽSR. Predmetom prevodov podľa nového geometrického plánu sú iba
nehnuteľnosti vo vlastníctve rodiny Šramkových a Trellových. V tomto zmysle je potrebné
uznesenie zmeniť a doplniť.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
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 v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásadami hospodárenia
a nakladania s majetkom PSK
mení a dopĺňa
uznesenie z 33. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 549/2009 zo dňa 1.7.2009, v bode
C.1 – C.9 k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemkov pre trvalý záber
a umiestneniu stavby „Kruhová križovatka III/5343 a III 5344 Dolný Smokovec“
v časti C schvaľuje nasledovne:
vypúšťa body
C.1 až C.9
a nahrádza ich bodmi:
C.1
prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Mgr. Eduard Šramko, rod. Šramko, trvale bytom Dolný Smokovec 8, 059 81 Dolný
Smokovec, zapísanému na LV č. 776, k. ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

diel č. 1 o výmere 21 m2,

39

ťarchy:

odčlenený od parc. KN–C č. 71/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy o výmere 132 m2,
diel č. 2 o výmere 111 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1833 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 561,00 € pri cene 17 €/m2 (16.900,69 Sk pri
cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová križovatka
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
C.2

prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Rudolf Šramko, rod. Šramko, trvale bytom 2027 Bour Boucherville, St. Bruno,
Quebec, J3V 4H7 Kanada, zapísanému na LV č. 776, k. ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

ťarchy:

diel č. 1 o výmere 21 m2,
odčlenený od parc. KN–C č. 71/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy o výmere 132 m2,
diel č. 2 o výmere 111 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1833 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080
01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 561,00 € pri cene 17 €/m2 (16.900,69 Sk
pri cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová križovatka
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
C.3

prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Gabriela Šramková, rod. Šramková, trvale bytom Dolný Smokovec 8, 059 81
Dolný Smokovec, zapísanému na LV č. 776, k. ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

diel č. 1 o výmere 21 m2,
odčlenený od parc. KN–C č. 71/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy o výmere 132 m2,
diel č. 2 o výmere 111 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1833 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
ťarchy:
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 561,00 € pri cene 17 €/m2 (16.900,69 Sk pri
cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová križovatka
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
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C.4

prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Štefan Šramko, rod. Šramko, trvale bytom Tatranská Polianka 11, 059 82
Tatranská Polianka, zapísanému na LV č. 776, k. ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

ťarchy:

diel č. 1 o výmere 21 m2,
odčlenený od parc. KN–C č. 71/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy o výmere 132 m2,
diel č. 2 o výmere 111 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1833 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/11 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 132 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080
01 Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 561,00 € pri cene 17 €/m2 (16.900,69 Sk
pri cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová križovatka
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
C.5

prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Jozef Trella, rod. Trella, trvale bytom Hliník 514/1, 065 03 Podolinec, zapísanému
na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

ťarchy:

diel č. 3 o výmere 164 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 4 o výmere 296 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 5 o výmere 3 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
diel č. 6 o výmere 15 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 7 o výmere 21 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 2.120,75 € pri cene 17,00 €/m2 (63.889,71
Sk pri cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
C.6

prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Margita Vojtaneková, rod. Trellová, trvale bytom Južná 1506/3, 060 01 Kežmarok,
zapísanému na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

diel č. 3 o výmere 164 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
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ťarchy:

diel č. 4 o výmere 296 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 5 o výmere 3 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
diel č. 6 o výmere 15 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 7 o výmere 21 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 2.120,75 € pri cene 17,00 €/m2 (63.889,71
Sk pri cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
C.7

prevod spoluvlastníckeho podielu 1/4 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Júlia Šlosárová, rod. Trellová, trvale bytom Okružná 884/72, 064 01 Stará
Ľubovňa, zapísanému na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

ťarchy:

diel č. 3 o výmere 164 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 4 o výmere 296 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 5 o výmere 3 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
diel č. 6 o výmere 15 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 7 o výmere 21 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 2.120,75 € pri cene 17,00 €/m2 (63.889,71
Sk pri cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
C.8

prevod spoluvlastníckeho podielu 1/24 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Silvia Sedláčková, rod Trellová, trvale bytom Pavlovova 2343/9, 058 01 Poprad,
zapísanému na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

diel č. 3 o výmere 164 m2,
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ťarchy:

odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 4 o výmere 296 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 5 o výmere 3 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
diel č. 6 o výmere 15 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 7 o výmere 21 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD, s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 353,46 € pri cene 17,00 €/m2 (10.648,33 Sk
pri cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová križovatka
III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
C.9

prevod spoluvlastníckeho podielu 5/24 k nehnuteľnému majetku predávajúceho
– Emília Čupková, rod. Trellová, trvale bytom Družstevná 374/21, 065 03 Podolinec,
zapísanému na LV č. 777, k.ú. Starý Smokovec, a to:
pozemku:

ťarchy:

diel č. 3 o výmere 164 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1837/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 4 o výmere 296 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 5 o výmere 3 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/1 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
diel č. 6 o výmere 15 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/12 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2,
diel č. 7 o výmere 21 m2,
odčlenený od parc. KN–E č. 1838/2 a pričlenený k novovytvorenej
parc. KN–C č. 465/14 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2,
geometrickým plánom č. 36444499-211/2009 zo dňa 1.10.2009, vyhotoveným
GLOBING POPRAD s.r.o., Dostojevského 3313/12, 058 01 Poprad, IČO:
36 444 499, úradne overeným Správou katastra Poprad dňa 29.10.2009 pod č.
G1-1030/09
bez zápisu

do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1.767,29 € pri cene 17,00 €/m2 (53.241,38
Sk pri cene 512,14 Sk/m2), pre trvalý záber a umiestnenie stavby „Kruhová
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“.
Hlasovanie:
za: 57
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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zdržalo sa: 0

K bodu 19C – Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č.
577/2009 v bode C.1: J. Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu
PSK uviedol, že predmetom navrhovanej zmeny uznesenia je doplnenie uznesenia
Zastupiteľstva PSK č. 577/2009 v bode C.1 o citáciu príslušného ustanovenia zákona
o majetku VÚC, a to § 9a, ods. 8, písm. e).
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
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 v znení neskorších
predpisov, v súlade s § 9 ods. 3, písm. a) a § 9a, ods. 8, písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
mení
uznesenie 35. Zastupiteľstva PSK č. 577/2009 zo dňa 8.9.2009 k majetkovým
prevodom nehnuteľného majetku v časti C.1 nasledovne:
vypúšťa text:
schvaľuje
C.1
prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k.ú. Orkucany a to:
pozemku: parc. č. 104/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2
parc. č. 119/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2
parc. č. 121 – záhrady o výmere 260 m2
parc. č. 118/3 – záhrady o výmere 488 m2
pozemku: parc. č. 104/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 odčleneného z
pozemku parc. č. 104/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5735 m2 –geometrickým
plánom č. 32/2009 zo dňa 23.6.2009, ktorý vypracoval GEODET Ing. Miloš Kožuško, Nám.
Sv. Martina Lipany a overila Správa katastra v Sabinove dňa 24.6.2009 pod č. 267/09
stavby: rodinný dom súp. číslo 293 na parcele č. 119/5
ťarchy: bez zápisu
a
príslušenstva - dreváreň na parcele č. 104/2, oplotenie, vonkajšie úpravy – vodovodná
prípojka, kanalizačná prípojka a žumpa
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich – Petra Straku a manželky Cecílie Strakovej,
rod. Dudovej, Prídavkova 22, 083 01 Sabinov za kúpnu cenu 10.500,00 € (316.323,00 Sk).
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 56/2009 zo dňa
6.7.2009, vyhotoveného znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje cenu 11.300,00 €
(340.423,80 Sk).

a nahrádza novým znením:
schvaľuje
C.1 trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu osobitného zreteľa 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 prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k. ú. Orkucany, a to:
pozemku: KNC 104/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 187 m2
KNC 119/5 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 79 m2
KNC 121 – záhrady o výmere 260 m2
KNC 118/3 – záhrady o výmere 488 m2
pozemku: KNC 104/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 52 m2 odčleneného z pozemku
KNC 104/1 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 5735 m2 –geometrickým plánom
č. 32/2009 zo dňa 23.6.2009, ktorý vypracoval GEODET Ing. Miloš Kožuško, Nám.
sv. Martina Lipany a overila Správa katastra v Sabinove dňa 24.6.2009 pod č. 267/09
stavby: rodinný dom súp. číslo 293 na parcele KNC 119/5
ťarchy: bez zápisu
a
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príslušenstva - dreváreň na parcele KNC 104/2, oplotenie, vonkajšie úpravy – vodovodná
prípojka, kanalizačná prípojka a žumpa
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich - Petra Straku a manželky Cecílie
Strakovej, rod. Dudovej, Prídavkova 22, 083 01 Sabinov za kúpnu cenu 10.500,00 €
(316.323,00 Sk).
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 56/2009 zo dňa
6.7.2009, vyhotoveného znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje cenu 11.300,00 €
(340.423,80 Sk).

Hlasovanie:
za: 56
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 20 – Návrh na odmeny pre podpredsedov PSK: Predseda
PSK Chudík, v súlade s § 11, ods. 2, písm. j) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve
VÚC, predkladá zastupiteľstvu na schválenie návrh odmeny podpredsedom PSK. Ing. J.
Raganovi, dlhodobo uvoľnenému na výkon funkcie, navrhuje mesačnú odmenu vo výške
2300 € a Ing. A. Dankovi, ktorý bude vykonávať funkciu s úväzkom 0,5, navrhuje mesačnú
odmenu vo výške 1150€.
Diskusia:
Poslanec Kužma poznamenal, že v minulom volebnom období bola odmena podpredsedu
PSK 1700 €. Teraz je navrhovaná odmena 2300 €, čo je nárast o 35%. Nevie, či je taká výška
vhodná v čase hospodárskej krízy, keď všetky štátne a verejné inštitúcie zmrazujú platy.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
mesačnú odmenu podpredsedovi PSK:
Ing. Jánovi Raganovi vo výške 2 300 €
Ing. Antonovi Dankovi vo výške 1 150 €.
Hlasovanie:
za: 31
proti: 3
zdržalo sa: 21
Návrh na uznesenie bol schválený.
K bodu 21 – Návrh na dofinancovanie realizácie aktivít
definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie
projektov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1
Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu:
Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK uviedol, že v samotnej dôvodovej správe sú
popísané aktivity definované ako nepredvídané práce, ktoré je nutné previesť na jednotlivých
stavbách s celkovým vyčíslením nákladov. ARR PSK v súčasnosti disponuje výkazmi,
výmermi a všetkými potrebnými potvrdeniami týchto prác vo vzťahu k stavebným dozorom
resp. k autorom projektov, to znamená k autorskému dozoru.
Diskusia:
Poslanec Regec je rád, že potvrdenia na nepredvídané práce existujú. Aj napriek tomu je
presvedčený, že predložený materiál vzhľadom na sumu takmer viac ako 400 tis. € mala
prerokovať komisia finančná. Materiál je ukážkou výrazného zlyhávania stavebných
projektantov, lebo v dôvodovej správe sú uvedené ako nepredvídané práce položky napr.
lešenie, dažďové zvody. Sám predkladateľ konštatuje, že na konkrétnej budove došlo
k navýšeniu o 58 tis. € z titulu nepresnej projektovej dokumentácie v časti elektrických
rozvodov. Pýta sa, či konkrétny štatutár organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bol
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kompetentný a vedel zadať, čo konkrétne chce, resp. či kompetentný projektant vykonal
zadanie na 100%. Ak by zadanie vypracoval dobre, nepredpokladá problémy s týmto
dofinancovaním. Projektanti vykonávajúci projekčnú činnosť sú poistení v prípade
pochybenia. Teda by mali byť nejakým spôsobom spoluúčastní na vzniknutých navýšených
nákladoch, lebo sú výrazné a v čase finančnej krízy absolútne nie zanedbateľné. Svojím
príspevkom chce upozorniť vedenie PSK aj Zastupiteľstvo PSK, aby sa výberu projektanta
venovala podstatne väčšia pozornosť a aby v prípade jeho chyby znášal prípadné následky
sám a nie PSK. Predseda PSK Chudík s tým súhlasí, ale na druhej strane čas na podanie
projektu bol veľmi krátky. Ak by projekty PSK nepredložil, možno by poslanci PSK na to
poukázali, ako aj na malé množstvo finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov pre
PSK. V sume 400 tis. € je zahrnutých 8 projektov a v oblasti školstva je ich celkovo 18, čo
činí na jeden projekt 1,5 mil. Sk. Výška sumy jedného projektu je viac ako 20 mil. Sk, tak ani
v jednom projekte to nie je viac ako 10%, teda navýšenie predstavuje 5%-7%. Akceptuje to,
že v prvom rade zlyhávajú stavební projektanti. Štatutár organizácie má stále právo zadať
takýto projekt.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e dofinancovanie
realizácie aktivít definovaných ako nepredvídané práce v rámci implementácie
projektov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
Regionálneho operačného programu:
a) SŠ Ľ. Podjavorinskej, kód ITMS – NFP 22110120234 vo výške 38 259,71 EUR
b) Stredná odborná škola Lipany, kód ITMS – NFP 22110120574 vo výške 39 800,00 EUR
c) Stredná odborná škola technická Prešov, kód ITMS – NFP22110120430 vo výške
21 359,82 EUR
d) SOŠ A. W. Medzilaborce, kód ITMS – NFP22110120302 vo výške 17 000,00 EUR
e) Hotelová akadémia Otta Brücknera, Kežmarok, kód ITMS – NFP22110120662 vo výške
58 870,49 EUR
f) SPŠ stavebná Prešov, kód ITMS – NFP22110120338 vo výške 10 572,87 EUR
g) SPŠ Bardejov, kód ITMS – NFP22110120272 vo výške 49 671,27 EUR
h) Gymnázium Prešov, kód ITMS – NFP22110120350 vo výške 167 869,75 EUR.
Hlasovanie:
za: 32
proti:1
zdržalo sa: 22
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 22 – Rôzne:
Predseda PSK Chudík upozornil prítomných, že materiál s názvom Návrh na upustenie od
vymáhania pohľadávok a ich odpísanie nebude dnes predmetom bodu Rôzne, pretože nebol
prerokovaný v komisii pre správu majetku.

A/ Návrh na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 515/2009 k návrhu na
dofinancovanie realizácie aktivít definovaných Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR ako neoprávnené v rámci dvoch projektov
schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania
ROP: Ing. Benes, generálny riaditeľ ARR PSK uviedol, že ide v podstate o zmenu výšky
neoprávnených nákladov pri subjekte v pôsobnosti PSK, Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov,
kde sa neoprávnené náklady zvyšujú z 39 755,8€ na 41 695,08€. Zvýšenie nákladov bolo
spôsobené procesom verejného obstarávania, kde víťazná ponuka bola na túto časť investície
vo výške 41 695,08€.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja m e n í
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 515/2009 z 32. zasadnutia konaného dňa 2. júna 2009 k
návrhu na dofinancovanie realizácie aktivít definovaných Ministerstvom výstavby
a regionálneho rozvoja SR ako neoprávnené v rámci dvoch projektov schválených v 1.
kole výzvy z Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného
programu nasledovne:
schvaľuje
dofinancovanie realizácie aktivít definovaných Ministerstvom výstavby a regionálneho
rozvoja SR ako neoprávnené v rámci projektov schválených v 1. kole výzvy z Opatrenia 1.1
infraštruktúra vzdelávania Regionálneho operačného programu:
a) Gymnázia, Konštantínova 2, Prešov s názvom projektu: „Obnova, prestavba a dostavba
gymnázia – zníženie energetickej náročnosti“, kód ITMS – NFP22110120854 vo výške
41 695,08 EUR
b) SPŠ Bardejov s názvom projektu: „Zateplenie budovy SPŠ a výmena okien“, kód ITMS –
NFP22110120370 vo výške 19 207,50 EUR.
Hlasovanie:
za: 48
proti: 0
zdržalo sa: 6
Návrh na uznesenie bol schválený.

B/ Návrh na menovanie riaditeľa DSS Dúbrava: Podľa slov predsedu PSK
Chudíka sa do výberového konania prihlásilo 6 záujemcov. Podmienky výberového konania
splnili dvaja kandidáti. Výberové konanie sa uskutočnilo dňa 25. 2. 2010 a zúčastnil sa ho len
jeden uchádzač Mgr. P. Fecura. Na základe výsledkov výberového konania odporúča
výberová komisia menovať do funkcie riaditeľa DSS Dúbrava Mgr. Petra Fecuru
s účinnosťou od 3. 3. 2010.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja m e n u j e do funkcie riaditeľa
Domova sociálnych služieb Dúbrava Mgr. Petra Fecuru s účinnosťou od 3. marca 2010.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.

C/ Návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK
s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov: J. Gaľan, poverený
vedením odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že občianske združenie Veterán Šariš
klub Prešov požiadalo PSK o dlhodobý prenájom uvedenej nehnuteľnosti na dobu minimálne
15 rokov s tým, že ako nájomca zabezpečí na vlastné náklady komplexnú rekonštrukciu
objektu za účelom zriadenia regionálneho múzea veteranizmu. Menované združenie má
partnerské organizácie v Česku, Maďarsku, Poľsku. Spolu so zahraničným partnerom plánuje
požiadať o poskytnutie dotácie z „Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - SR 2007-2013“
formou komplementárnej žiadosti na základe výzvy zo dňa 11. 1. 2010. V doplnení žiadosti
deklarovalo, že v objekte zriadi aj múzeum paličkovej čipky. Komisia pre správu majetku
odporúča Zastupiteľstvu PSK predložený návrh schváliť.
Diskusia:
Poslanec Oros navrhol uzatvorenie nájomnej zmluvy na dobu 15 rokov, čiže z návrhu na
uznesenie vypustiť slovo „minimálne“.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 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
schvaľuje
v súlade s § 9a ods. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov
v platnom znení (prípad hodný osobitného zreteľa, o ktorom rozhoduje zastupiteľstvo vyššieho
územného celku trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov)
uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK vedený na LV č. 3110, k. ú. Solivar, a to:
parcela registra C KN č. 1984 o výmere 719 m2, druh pozemku zastavané plochy
a nádvoria
stavbu:
múzeum s. č. 510 na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna pamiatka)
ťarchy:
V 1270/2000 – Predkupné právo pre mesto Prešov
s občianskym združením Veterán Šariš klub Prešov, Záhradná 33, 080 01 Prešov, IČO: 37 941 402,
na dobu 15 rokov za ročné nájomné vo výške 1000 € za objekt za podmienky, že nájomca:
a) zabezpečí na vlastné náklady komplexnú rekonštrukciu objektu na účel - regionálne múzeum
veteranizmu
b) zriadi v objekte múzeum paličkovej čipky.
pozemok:

Hlasovanie:
za: 57
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 0

K bodu 23 – Interpelácie poslancov:
Interpelácia poslanca Tarcalu sa týkala zmien v rámci nákladnej automobilovej dopravy
v PSK po zavedení mýtneho systému a adresoval ju riaditeľovi SÚC PSK. Chcel vedieť, či sa
nezmenila intenzita nákladnej dopravy po zavedení mýtneho systému na cestách I. triedy,
ktorá sa môže prejaviť zvýšeným opotrebovaním ciest PSK II. a III. triedy, myslí konkrétne
cestu Prešov – Bardejov. Podľa slov predsedu PSK Chudíka na túto otázku nie je možné
odpovedať, pretože platnosť mýtneho systému začala ešte len 1. 3. 2010. Možno o tom
hovoriť na zasadnutí Zastupiteľstva PSK 27. 4. 2010.
Poslanec Kubík uviedol, že v priebehu minulého volebného obdobia hlavne v minulom roku,
mal PSK niekoľko investičných aktivít, ktoré sa postupne dostávali do depozitu. Dnes chýba
ucelený a vyčerpávajúci prehľad aktivít a ich objemov. Z tohto dôvodu žiada riaditeľa Úradu
PSK pripraviť na najbližšie Zasadnutie Zastupiteľstva PSK zoznam všetkých investičných
akcií, ktoré boli v priebehu minulého roka pozastavené s uvedením stupňa prípravy resp.
rozostavanosti a finančného čerpania.
Poslanec Oros požiadal predsedu PSK o písomnú odpoveď k žiadosti na riešenie prímestskej
autobusovej dopravy a vykrývania strát vo verejnom záujme pre mesto Veľký Šariš a obce
Bzenov, Fintice, Haniska, Ľubotice, Malý Šariš, Ruská Nová Ves, Teriakovce, Záborské.
Nemyslí si, že tieto obce majú druhotriednych občanov. Prímestská doprava funguje
v Košickom samosprávnom kraji. Ide o kompetenciu VÚC prispieť na túto dopravu
a predseda PSK na minulom zasadnutí prejavil záujem a snahu riešiť túto vec, ale problém bol
v riaditeľovi DPMP, a. s. Predseda PSK Chudík dodal, že PSK má povinnosť riešiť túto vec,
ale na základe zmluvy. PSK nemá uzatvorenú zmluvu s DPMP, a. s.
Poslanec Kahanec požiadal predsedu PSK o písomnú odpoveď a informáciu k aktuálnemu
stavu riešenia ulice Kuzmányho a dopravy v meste Prešov. Dúfa, že PSK a mesto Prešov sa
budú správať podľa uzatvorenej dohody. Predseda PSK Chudík mu odporučil túto vec riešiť
aj návrhom na uznesenie v MsZ Prešov.
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K bodu 24 – Záver: Predseda PSK Chudík poďakoval prítomným poslancom za
aktívnu účasť na tomto rokovaní a pozval ich na plánované 4. zasadnutie Zastupiteľstva PSK
dňa 27. apríla 2010 o 10.00 hod.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová

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

Overovatelia zápisnice:

Mgr. Emil Chlapeček

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

MUDr. Zdenko Velecký

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

Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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