Prešovský samosprávny kraj

ZÁPISNICA

č. 8 / 2010

z 9. zasadnutia
Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja
zo dňa 7. decembra 2010 v Prešove

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2011.
4. A/ Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.
B/ Návrh na udelenie Cien PSK.
5. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2010.
6. Návrh VZN PSK č... /2010, ktorým sa mení VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov
PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.
7. Návrh VZN PSK č... /2010, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel
na území PSK.
8. Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia
a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb
a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
9. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
10. Správa o aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015.
11. Informatívna správa o záujmovom združení právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu pre oblasť Vysokých Tatier“.
12. Návrh na zlúčenie dvoch príspevkových organizácií v oblasti kultúry.
13. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na I. polrok 2011.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov.
18. Záver.
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K bodu 1 – Otvorenie a voľba návrhovej komisie:

Rokovanie 9.
zasadnutia Zastupiteľstva PSK v treťom volebnom období otvoril jeho predseda Peter
Chudík. Privítal všetkých prítomných poslancov PSK, ďalších hostí a predstaviteľov médií.
Prítomných bolo 58 poslancov. Písomne sa ospravedlnila poslankyňa Vaľová a poslanci Gaľa,
Kuročka, Kužma.
Predseda PSK Chudík navrhol zmenu poradia bodov tak, aby bod 6 – Návrh VZN PSK č.
../2010, ktorým sa mení VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov
PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom
súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových
škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení bol bodom 8 s následným prečíslovaním
ďalších bodov, vzhľadom na vzájomný finančný súvis predkladaných VZN. V rozpočte na
rok 2011, schválenom Zastupiteľstvom PSK dňa 19. 10. 2010, sa počítalo s navýšením dane
z motorových vozidiel. Ak návrh VZN PSK, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel
a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel na území PSK, nebude schválený, potom bude
PSK ťažko riešiť a navyšovať finančné prostriedky práve pre VZN PSK, ktorým sa mení
VZN PSK č. 18/2010. Poslankyňa Turčanová rozumie snahe presunúť dané VZN, ale
nesúhlasí s tým, že rozpočet PSK na rok 2011 bude viazaný na výber dane z motorových
vozidiel, pretože ten sa prejaví až v roku 2012 a vôbec nebude mať dopad na schválený
rozpočet roku 2011. Predseda PSK Chudík dodal, že je to pravda, ale len do februára 2011.
Ak dnes nebude schválené navýšenie dane z motorových vozidiel, ako bude túto situáciu
riešiť PSK v roku 2012 a aký vplyv to bude mať na rok 2013. Tieto veci navzájom spolu úzko
súvisia.
Pozmeňovací návrh predsedu PSK Chudíka:
- schválenie presunu bodov programu rokovania v následnom poradí:
6. Návrh VZN PSK č... /2010, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel
na území PSK.
7. Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia
a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb
a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
8. Návrh VZN PSK č... /2010, ktorým sa mení VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK
jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.

Hlasovanie:
za: 34
Pozmeňovací návrh bol schválený.

proti: 6

zdržalo sa: 16

Program 9. zasadnutia Zastupiteľstva PSK:
1. Otvorenie a voľba návrhovej komisie.
2. Informatívna správa o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2011.
4. A/ Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK.
B/ Návrh na udelenie Cien PSK.
5. Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2010.
6. Návrh VZN PSK č... /2010, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových vozidiel
na území PSK.
7. Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej určenia
a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zariadeniach sociálnych služieb
a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.
8. Návrh VZN PSK č... /2010, ktorým sa mení VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov PSK
jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.
9. Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich odpísanie.
10. Správa o aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015.
11. Informatívna správa o záujmovom združení právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu pre oblasť Vysokých Tatier“.
12. Návrh na zlúčenie dvoch príspevkových organizácií v oblasti kultúry.
13. Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na I. polrok 2011.
14. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK.
15. Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK – prípady hodné osobitného zreteľa.
16. Rôzne.
17. Interpelácie poslancov.
18. Záver.
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Hlasovanie:
za: 36
proti: 1
Program 9. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bol schválený.

zdržalo sa: 19

Do návrhovej komisie predseda PSK navrhol poslancov Bizovského, Ceľucha, Fedora,
Molčana, Veleckého.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržali sa: 4
Predseda PSK Chudík požiadal o opakované hlasovanie k zloženiu návrhovej komisie,
do ktorej navrhol poslancov Bizovského, Ceľucha, Fedora, Petra Molčana, Veleckého.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržali sa: 3
Návrhová komisia bola schválená v tomto zložení.
Za overovateľov zápisnice určil poslankyňu Turčanovú a podpredsedu PSK Ragana.

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 8. zasadnutia Zastupiteľstva PSK bolo prijatých
celkom 123 uznesení a okrem troch uznesení z II. volebného obdobia, ktoré sa plnia priebežne
(uzn. č. 196/2007 v bode B k návrhu na prevzatie dlhov za NsP Humenné a NsP Svidník, uzn.
č. 219/2007 v bode B k príprave podkladov k majetkovoprávnemu vysporiadaniu súvisiaceho
s prípravou realizácie stavby „III/06815 Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba“, uzn. č. 447/2008
v bode D.2 k príprave zoznamu nehnuteľného majetku vo vlastníctve PSK, pod ktorým nie sú
vysporiadané pozemky, mimo ciest), sú ostatné uznesenia Zastupiteľstva PSK splnené.
Diskusia:
Poslanec Kahanec uviedol, že v hodnotení plnenia uznesenia č. 219/2007 v bode B sa
konštatuje, že uznesenie sa plní priebežne a príprava podkladov k majetkovoprávnemu
vysporiadaniu pokračuje v zmysle dohodnutých termínov. Nechápe konštatovanie hlavného
kontrolóra PSK, lebo PSK podpísal s mestom Prešov dohodu, v ktorej sa PSK zaviazal splniť
majetkovoprávne vysporiadanie v danom termíne, ale v apríli 2011 uplynú už dva roky od
termínu splnenia.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
berie na
vedomie
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 1
zdržalo sa: 13
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 3 – Návrh plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I.
polrok 2011:

Podľa slov Ing. Majdu, hlavného kontrolóra PSK, rozsah kontrolnej
činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2011 v zmysle § 19c čl. II zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve VÚC v znení neskorších predpisov bude zameraný a orientovaný na
zmapovanie úrovne finančnej disciplíny a nakladania s majetkom PSK, aby mohol poskytnúť
informácie vedúcim zamestnancom a poslancom PSK o vykonaných kontrolách a plnení
prijatých opatrení na nápravu zistených nedostatkov predkladaných dvakrát ročne. V II.
polroku 2010 boli vykonané všetky plánované kontroly schválené Zastupiteľstvom PSK
v počte 35 následných finančných kontrol, z toho 18 kontrol plnenia prijatých opatrení a 17
následných finančných kontrol. Z toho 19 kontrol bolo uskutočnených v školských
zariadeniach, 9 v sociálnych zariadeniach, 5 v kultúrnych zariadeniach a 2 kontroly na Úrade
PSK. V každom zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK bola vykonaná minimálne jedna
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kontrola. Tým ÚHK PSK poukázal na nedostatky pri riadení, hospodárení, dodržiavaní
rozpočtu, spravovaní majetku vo všetkých zariadeniach PSK. V pláne na I. polrok 2011 bude
použitý iný kontrolný systém. Kontrola bude zameraná a stanovená na jednotlivé odbory
podľa odvetví. V januári bude kontrola zameraná na gymnáziá, vo februári na stredné
odborné školy, v marci na Úrad PSK, v apríli na DSS, v máji na divadlá a kultúrne zariadenia
a v júni na neziskové organizácie poskytujúce sociálnu pomoc. Námatkové kontroly budú
vykonané podľa závažnosti porušení zákonov zistených na základe výsledkov predošlých
kontrol a plnení prijatých opatrení. Okrem toho ÚHK PSK vykoná na Úrade PSK kontroly
podľa potrieb, a to kontrolu prijatých uznesení, kontrolu spolufinancovania projektov,
pripraví stanovisko k Záverečnému účtu PSK na rok 2010 a pod. Predložený návrh plánu
kontrolnej činnosti napomôže k odstráneniu nedostatkov pri správe a riadení organizácií
zriadených PSK.
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 plán kontrolnej
činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2011.
Hlasovanie:
za: 55
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4A – Návrh na zmenu Zásad udeľovania verejných
ocenení PSK: Predseda PSK Chudík predkladá navrhovanú zmenu Zásad v čl. 5 ods. 8
na základe všeobecnej dohody komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK zo dňa 25. 11.
2010. Komisia pre udeľovanie verejných ocenení PSK bude môcť byť zložená nielen
z predsedov komisií a poslaneckých klubov, ale aj z členov poslaneckých klubov určených
poslaneckým klubom a z členov komisií určených danou komisiou.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Predseda PSK Chudík navrhol upraviť v návrhu na uznesenie text „určeného predsedom
komisie“ na text „určeného komisiou“.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e Dodatok č. 1
k Zásadám udeľovania verejných ocenení PSK, ktorým sa mení a dopĺňa čl. 5 ods. 8
takto:
Komisia pre udeľovanie verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja je zložená
z predsedov poslaneckých klubov, alebo z členov poslaneckých klubov určených
poslaneckým klubom Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja a predsedov
komisií zriadených Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja, alebo člena
komisie (poslanec Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja) určeného
komisiou. Komisia sa vo svojej činnosti riadi Štatútom, ktorý vypracuje organizačný
odbor Úradu PSK a ktorý komisia schváli na svojom prvom zasadnutí.
Hlasovanie:
za: 56
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 4B – Návrh na udelenie Cien PSK:

Predseda PSK Chudík
uviedol, že komisia pre udeľovanie verejných ocenení PSK odporúča Zastupiteľstvu PSK
schváliť návrh na udelenie Cien PSK za rok 2010: 1) Jánovi Lazorikovi, učiteľovi
a etnografovi, za jeho celoživotné dielo v oblasti etnografie, zberateľskú a archivačnú činnosť
v ľudovej kultúre obyvateľov severného Šariša a Spiša, ktorý sa tohto roku dožíva životného
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jubilea 90-tich rokov, návrh predložil odbor kultúry Úradu PSK; 2) Mgr. Pavlovi Hurajtovi,
reprezentantovi SR v biatlone, za výrazné úspechy dosiahnuté v biatlone na ZOH 2010
vo Vancouveri (bronzová medaila a 5. miesto), návrh predložil poslanec PSK Sýkora; 3)
Yehudovi Lahavovi, in memoriam, za šírenie dobrého mena Prešova a Prešovského kraja vo
svete, za jeho publikačnú, osvetovú a hlavne spravodajskú činnosť, návrh predložil poslanec
PSK Cocuľa. Predložený materiál obsahuje podrobnú informatívnu správu o podaných
návrhoch na udelenie Ceny PSK.
Diskusia:
Podľa slov poslanca Hoptu by poslanci PSK mali mať možnosť hlasovať o každom
predloženom návrhu. V tajnej voľbe by zakrúžkovali troch navrhovaných, ktorí by s
najväčšou podporou získali cenu. Osobne považuje udelenie ceny Yehudovi Lahavovi, in
memoriam, za veľmi kontroverzný návrh. Na jednej strane chápe jeho životnú púť a zapojenie
sa do protifašistického odboja, ale na druhej strane je kontroverzná jeho angažovanosť
v sionistickom mládežníckom hnutí zameranom na utvorenie židovského štátu v Palestíne.
Spomína si na jeho reportáže a nenapadá ho ani jedna, v ktorej by ospevoval Prešovský kraj
alebo Prešov. Skôr si spomína na jeho kritiku Slovenskej republiky v čase vlády, ktorá mu
politicky nevyhovovala. Nie je to dobrý návrh a zastupiteľstvo by malo zvážiť udelenie ceny
tejto osobe. Osobne za tento návrh nebude hlasovať. Poslanec Cocuľa nevie, či je dôstojné
pri schvaľovaní cien diskutovať o navrhovaných. Je navrhovateľom predloženého návrhu
a osobne si za ním stojí plným vedomím a svedomím. Yehuda Lahav je oceňovaný za svoju
publikačnú, spravodajskú a novinársku činnosť. PSK ešte neoceňoval novinára. Tiež by sa
mohol vrátiť do minulosti spojenej s činnosťou SZM, ktorého bol členom, pričom niektorí
poslanci môžu mať na jeho vznik a činnosť iný názor. Už v prvom volebnom období mal
poslanec Hopta výhrady k navrhovanému kandidátovi vo vzťahu k prenasledovaniu
židovského obyvateľstva. Navrhovaného človeka si váži aj preto, že si veľa vytrpel, prežil
a nikdy nezatrpkol na Prešov a Prešovský kraj. PSK pri udeľovaní cien vždy postupuje podľa
zásad. To znamená, že komisia pre udeľovanie verejných ocenení PSK prehodnotí a vyberie
návrhy, ktoré predloží zastupiteľstvu na schválenie. Tento systém by sa nemal meniť.
Poslanec Kahanec oceňuje príspevok poslanca Cocuľu a predovšetkým jeho sebareflexiu,
lebo sionistické a komunistické hnutie nemajú od seba ďaleko. Nie je dôstojné, aby pri tomto
predloženom materiáli boli navrhované tajné voľby. Komisia sa predloženými návrhmi
zaoberala a k výsledku dospela nejakým konsenzom. Poslanec Vokál sa v predchádzajúcom
volebnom období zúčastňoval rokovaní komisie pre udeľovanie verejných ocenení PSK.
Vždy bol priebeh rokovaní podobný, hľadal sa konsenzus hlavne preto, aby sa zastupiteľstvo
vyhlo podobným debatám. Je nedôstojné teraz kádrovať nominovaných kandidátov. Poslanec
Cocuľa nevie, z čoho poslanec Kahanec vycítil sebareflexiu vo vzťahu k SZM a opýtal sa ho,
či on nebol členom SZM. Poslanec Hopta dodal, že vstup do SZM bol podmienený výberom
a nie každý sa stal jeho členom. Ak má o udelení cien rozhodovať zastupiteľstvo, je právom
každého poslanca PSK vyjadriť sa k nominácii. Ak sa má predísť takýmto debatám, potom je
potrebné, aby členmi danej komisie boli aj zástupcovia každej politickej strany. Nemôže
súhlasiť s vyjadrením, že Yehuda Lahav bol známy svojou snahou prispieť k zmiereniu
izraelsko-palestínskeho napätia. Jeho reportáže jednoznačne vyznievali v prospech politiky
izraelského štátu, ktorý do dnešného dňa okupuje mnohé palestínske územia a zlikvidoval
palestínsky štát. Ak on šíril dobré meno Prešova a Prešovského kraja, potom by
Zastupiteľstvo PSK muselo udeliť cenu aj V. Biľakovi, ktorý urobil pre Prešovský kraj oveľa
viac. Predseda PSK Chudík navrhol ukončiť diskusiu po poslancovi Havrillovi. Poslanec
Kahanec upozornil, že tento návrh nemôže predložiť predseda PSK, ale len poslanec. Úplne
úprimne ocenil prvý diskusný príspevok poslanca Cocuľu. Nemá problém s tým, že bol
členom SZM. Konkrétne povedal, že sionistické a komunistické hnutie nemá od seba ďaleko.
Nesúhlasí s návrhmi poslanca Hoptu, ktorý chce zaviesť do výberu navrhovaných kandidátov
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politiku a zástupcov politických strán. Veď v komisiách aj tak rozhoduje väčšina. Predseda
PSK Chudík si nevie predstaviť, že osoba ktorá vedie a riadi zastupiteľstvo, nemôže dávať
pozmeňovacie návrhy v rámci rokovacieho poriadku. V tom prípade je potrebná zmena
všetkých zákonov. Poslanec Hopta reagoval na poslanca Kahanca, ktorý vôbec nevie, čo je
to komunistické hnutie, sionistické hnutie a rozdiel medzi nimi. Podľa slov poslanca
Havrillu by sa nemala cena PSK takýmto spôsobom dehonestovať. Sú jasne stanovené
pravidlá. Komisia schválila daný návrh a predložila ho Zastupiteľstvu PSK. Navrhol
ukončenie diskusie a hlasovanie o predloženom návrhu.
Ukončenie diskusie:
Hlasovanie:
za: 34
proti: 1
zdržalo sa: 19
Ukončenie diskusie bolo schválené.
Predseda PSK Chudík dodal, že diskusia nemala úroveň hodnú Zastupiteľstva PSK
a poslanci PSK by mali rešpektovať určité dohody.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
návrh na udelenie Cien PSK
B/ u d e ľ u j e Cenu PSK za rok 2010:
1/ Jánovi Lazorikovi, učiteľovi a etnografovi,
za jeho celoživotné dielo v oblasti etnografie, zberateľskú a archivačnú činnosť
v ľudovej kultúre obyvateľov severného Šariša a Spiša, ale aj za výnimočne
dôležitú pedagogickú a osvetovú aktivitu v oblasti záhradkárstva a ovocinárstva
2/ Mgr. Pavlovi Hurajtovi, reprezentantovi Slovenskej republiky v biatlone,
za výrazné úspechy dosiahnuté v biatlone v najvyššej športovej súťaži - na ZOH
2010 vo Vancouveri, za medailové umiestnenie a reprezentáciu Slovenskej
republiky
3/ Yehudovi Lahavovi, in memoriam,
za šírenie dobrého mena Prešova a Prešovského kraja vo svete, za jeho
publikačnú, osvetovú a hlavne spravodajskú činnosť.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 5 – Úprava rozpočtu č. 5/PSK/2010:

Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK uviedla, že v časti príjmovej sa upravuje daň z príjmov
fyzických osôb o 201 tis. € a súčasne aj časť bežných výdavkov o 201 tis. €. Finančné
prostriedky sú určené na cestnú dopravu pre prepravcov v rámci výkonov vo verejnom
záujme navýšením rozpočtu o 201 tis. €. Tieto finančné prostriedky sú navýšené na základe
výsledkov kontroly vykonanej ÚHK PSK ako dofinancovanie za rok 2009. Ďalšie finančné
prostriedky sú z rezervného fondu pre oblasť 04.5 Cestná doprava. V jednom prípade ide
o zmenu názvu investičnej akcie zo zabezpečovacích a stabilizačných prác Most Jakubany č.
2. Z uvedenej akcie sa krátia finančné prostriedky o – 166 540 € a prideľujú sa na novú
investičnú akciu, ktorá je pokračovaním, na konkrétnu rekonštrukciu mosta III/54340-002
Jakubany. Ďalšie finančné prostriedky z rezervného fondu je nevyhnutné prideliť na
dofinancovanie zabezpečovacích a stabilizačných prác schválených Zastupiteľstvom PSK
uvedených v materiáli na str. 5 v bode 2, a to most v úseku cesty č. III/536-24 Kežmarok,
most Plaveč, zosuv Mníšek n/Popradom, most Príkra. Novou investičnou akciou je demolácia
mosta III/5441-3 Orlov v objeme 400 tis. €. Pre oblasť kultúry sa prideľujú finančné
prostriedky z rezervného fondu na dofinancovanie investičnej akcie financovanej
z prostriedkov EÚ v rámci projektu Karpatské nebo prostredníctvom Programu cezhraničnej
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spolupráce Poľsko – Slovensko 2007 – 2013. Tieto výdavky sú nevyhnutné na rekonštrukciu
elektrickej prípojky, výstavbu čističky odpadových vôd, zastrešenia vstupu do budovy
a rekonštrukciu krbu na celkové vykurovanie objektu. Bez uvedených prác nie je možné túto
investičnú akciu skolaudovať. Finančné prostriedky predstavujú objem 513 682 €. Sú uvedené
v návrhu na uznesenie v časti bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a presun finančných
prostriedkov z rezervného fondu prostredníctvom príjmových finančných operácií v objeme
513 682 €. Materiál prerokovala komisia finančná s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Poslanec P. Molčan poznamenal, že dôvodom piatej úpravy rozpočtu PSK sú zmeny
v bežnom aj kapitálovom rozpočte. V bežnom rozpočte sa odporúča na základe kontroly ÚHK
PSK navýšiť výdavky na doplatok SAD ešte za rok 2009. Navýšenie kapitálových výdavkov
v objeme 513 682 € je určené na havarijné stavy pre oblasť cestnej dopravy a oblasť kultúry.
Všetky navýšenia v kapitálovom rozpočte, teda kapitálové výdavky, budú financované
z rezervného fondu. Komisia finančná na svojom zasadnutí dňa 25. 11. 2010 prerokovala tieto
zmeny a odporúča Zastupiteľstvu PSK predloženú úpravu rozpočtu PSK schváliť. Poslanec
Vokál nedáva žiadny návrh na zmenu uznesenia, skôr navrhuje porozmýšľať o hranici
objemu finančných prostriedkov, ktoré mieni PSK dať bez racionalizácie do verejnej dopravy.
Prvýkrát bolo schválených asi 186 – 190 mil. Sk, teraz už 405 mil. Sk. PSK musí určiť
hranicu finančných prostriedkov do februára – marca 2011, ktorú je ochotný tolerovať, a to
pri klesajúcom počte prepravovaných osôb. Osobne sa stotožňuje so zmluvou PSK
s dopravcami a podieľal sa na jej príprave. Zmluva obsahuje nástroje na regulovanie tejto
veci. Poslanec Kahanec podotkol, že predložená úprava rieši niektoré nevyhnutné veci. Je
úplne jasné vyčlenenie prostriedkov z rezervného fondu na opravu ciest a mostov po
povodniach v roku 2010 a iných havarijných stavov. Zaujímal sa o aktuálny stav rezervného
fondu po všetkých prevedených finančných operáciách. Poukázal na 08 Kultúrne služby str. 7,
kde je ako dôvod výkonu týchto prác uvedené, že pre ukončenie investičnej akcie
a kolaudácie stavby je nevyhnutné realizovať práce navyše atď. Dôvodom predsa nemôže byť
ukončenie investičnej akcie a kolaudácia stavby. Skutočný dôvod by mal byť iný a uvedený
v materiáli. Poslanec Oros sa opýtal, kedy bude PSK riešiť dopravu okolo mesta Prešov,
ktorá sa rieši prímestskou dopravou. Na svoje interpelácie dostával odpovede, aby sa táto vec
riešila cez ministerstvo dopravy. Pravdou je, že táto kompetencia prešla na VÚC. Do
niektorých obcí SAD nechodí vôbec (Teriakovce, Ruská Nová Ves, Malý Šariš, obchádza
Záborské). Teda nie je pravdou, že PSK zabezpečuje dopravu vo verejnom záujme do týchto
obcí. Zaujímal sa o to, kedy sa VÚC zhostí tejto zákonnej povinnosti a pochopí, že je
zodpovedný za dopravu do týchto obcí, lebo nedodržiava zákon. Nezabezpečuje dopravu vo
verejnom záujme, neprispieva na ňu a nechce prispievať na nadštandard, za ktorý sú okolité
obce ochotné prispieť. Táto vec sa už rieši podaním žaloby na VÚC. Poslanec Regec sa
vyjadril k úprave rozpočtu pre Vihorlatskú hvezdáreň Humenné, ktorá realizuje výstavbu
Planetária na Kolonickom sedle. Jeho súčasťou bola aj čistička, ktorú Zastupiteľstvo PSK v
zmysle poklesu príjmov a pozastavenia niektorých investičných akcií zastavilo. Planetárium
je pred ukončením a bez tejto čističky naozaj nie je možná kolaudácia tejto budovy. Čistička
bola v pláne investícií, teda plánuje sa zrealizovať len to, čo už raz bolo schválené. Predseda
PSK Chudík dodal, že na otázku poslanca Kahanca odpovedal poslanec Regec. K problému
prepravy vo verejnom záujme uviedol, že v roku 2005 – 2006 poslanci PSK tiež hovorili
o pridelení veľkej finančnej sumy SAD. PSK im dával asi 200 – 250 mil. Sk a tiež mali
výhrady k podpisovaniu zmlúv predsedom PSK. Potom sa spustila kampaň o zvyšovaní
cestovného a začali sa rokovania o riešení tohto problému, lebo nechceli zvýšiť dotáciu pre
SAD. Vo februári 2009 bola zvýšená dotácia pre SAD o 80 mil. Sk a podpísala sa zmluva
schválená Zastupiteľstvom PSK platná do dnešného dňa. Zmluva je stále dobrá, ale pri jej
uzatváraní sa nepočítalo s poklesom cestujúcich. Z tohto dôvodu sú menšie tržby, preto je
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potrebné tento problém riešiť. Je ochotný o ňom diskutovať a rokovať, ale nech potom
poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS nebude proti návrhom predloženým predsedom PSK alebo
poslaneckým klubom SMER-SD-ĽS-HZDS preto, že pôjde o nepopulárne opatrenia. Situácia
je podobná ako pri schvaľovaní predložených VZN, ktoré navzájom súvisia. Politika by sa
nemala miešať do týchto rokovaní, lebo príjmy a výdaje sú veľmi úzko prepojené. Poslanecký
klub KDH-SDKÚ-DS sa zaujíma o navýšenie finančných prostriedkov súkromným školám,
ale je proti VZN o dani z motorových vozidiel z dôvodu nepopulárneho opatrenia. Sám
nepredloží návrh na zníženie počtu kilometrov, musí ho podporiť celé plénum Zastupiteľstva
PSK. Podobne ako pri zmluve so SAD, ktorá mala širokú podporu a z 54 hlasujúcich sa 2
zdržali hlasovania. Podľa poslanca Barana je pokles cestujúcich závažný faktor, ktorý je
potrebné riešiť otvorením zmluvy a riešiť ho v jednotlivých SAD iným spôsobom podľa
kvality služieb, pretože nie v každej SAD došlo k rovnakému nárastu poklesu cestujúcich
a potom im konkurujú súkromné spoločnosti s poskytovanou lepšou kvalitou služieb. To
zvyšuje napätie medzi dotáciami pre jednotlivé SAD. Predseda PSK Chudík pripomenul, že
ak by nebol poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS nezmyselne otvoril problém zvyšovania
cestovného od januára 2009, všetko by bolo ináč. Pokračovalo by sa v starej forme a peňazí
by bolo oveľa menej. Dokonca v médiách bolo uvedené, že predseda PSK zvyšuje cenu
a využíva prechod slovenskej koruny na euro.
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 s c h v a ľ u j e
A.1
Úpravu bežného rozpočtu č. 5/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto:
Bežné príjmy upraviť o
+
201 000 €
na
133 675 646 €
Bežné výdavky upraviť o
+
201 000 €
na
134 339 377 €
v tom:
04.5 Cestná doprava
Finančné prostriedky pre prepravcov SAD za služby vo vnútroštátnej autobusovej doprave
– BV (zdroj 41)
+ 201 000 €

A.2

Úpravu kapitálového rozpočtu č. 5/PSK/2010 PSK pre rok 2010 takto:
Kapitálové príjmy upraviť o
0€
na
3 736 657 €
Kapitálové výdavky upraviť o
+
513 682 €
na
17 230 502 €
v tom:
04.5 Cestná doprava
SaÚC PSK – Zabezpečovacie a stabilizačné práce – dofinancovanie (rezervný fond):
Most Jakubany – most č. 002
- 166 540 €
Most v úseku cesty č. III/536-24 Kežmarok
+ 10 060 €
Most Plaveč – most 001
+ 15 822 €
Zosuv č. III/54112 Mníšek nad Popradom – Káče
+ 58 085 €
Most Príkra
+
2 032 €
SaÚC PSK – nové investičné akcie:
Rekonštrukcia mosta III/54340-002 Jakubany
+ 166 540 €
Demolácia mosta III/5441-3 Orlov
+ 400 000 €
08.
Kultúrne služby
Vihorlatská hvezdáreň Humenné - Kapitálové výdavky súvisiace s výstavbou Planetária na
Kolonickom sedle (rezervný fond)
+ 27 683 €

A.3

Finančné operácie

Príjmové finančné operácie upraviť o

+ 513 682 €

Hlasovanie:
za: 46
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0
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na

16 316 274 €

zdržalo sa: 7

K bodu 6 – Návrh VZN PSK č. ../2010, ktorým sa zavádza daň
z motorových vozidiel a určujú sa sadzby dane z motorových
vozidiel na území PSK: Ing. Dzurjuv, vedúci odboru dopravy Úradu PSK, dal do
pozornosti poslancov PSK pozmeňovací návrh VZN, ktorý dostali pred zasadnutím
zastupiteľstva. Odbor dopravy predkladá zastupiteľstvu tento nový návrh a zároveň sa ruší
VZN PSK č. 8/2005 schválené Zastupiteľstvom PSK dňa 14. 12. 2004. Oproti pôvodnému
VZN z roku 2005 sú v ňom zavedené aj sadzby pre vozidlá, ktoré spĺňajú emisné limity
noriem EURO 3, 4, 5, pretože SR má podpísanú zmluvu a dohovor so štátmi EÚ a mala by
dodržiavať čistotu ovzdušia. Vozidlá kategórie M sú osobné vozidlá a autobusy, N sú
nákladné vozidlá a combi, O sú prívesy a návesy. Všetky samosprávne kraje SR pripravujú
zmenu VZN so zvýšením dane z motorových vozidiel o 10%. Každý kraj chce navyšovať
s tým, že spoločný návrh by mal byť do roku 2013, Ním by sa zjednotili jednotlivé sadzby
dane z motorových vozidiel v rámci samosprávnych krajov. Zvýšená daň z motorových
vozidiel sa použije na obnovu a opravu ciest II. a III. triedy a havarijných stavov ciest
zničených povodňami. Za predchádzajúce obdobie predstavoval príjem z dane motorových
vozidiel pre PSK objem 12 292 267 € (BSK-30 185 tis. €, BBSK-12 135 tis. €, KSK-12 545
tis. €, NSK-15 714 tis. €, TSK-12 596 tis. €, TTSK-14 679 tis. €, ŽSK-15 666 tis. €). Požiadal
prítomných poslancov PSK o podporu predloženého návrhu, ktorý by pomohol finančnej
situácii PSK.
Diskusia:
Poslankyňa Turčanová súhlasí so zlým stavom ciest II. a III. triedy, ktoré však ničia práve
autá neregistrované v PSK. Nepáči sa jej, že pozmeňovací návrh VZN našla pred zasadnutím
na stole a nemohla sa mu hlbšie venovať. Pozmeňovací návrh VZN nemožno schváliť, lebo
nebol dňa 22. 11. 2010 vyvesený na pripomienkové konanie v určenej lehote. Z tohto dôvodu
neboli dodržané zákonné lehoty, a preto nemôže hlasovať za takéto VZN. Predseda PSK
Chudík súhlasí s tým, že pozmeňovací návrh nebol zverejnený na pripomienkovanie, ale
zákon o VZN hovorí jasne a zreteľne, že keď k pôvodnému návrhu VZN neboli žiadne
pripomienky, je možnosť predložiť pozmeňovacie návrhy k VZN na rokovaní zastupiteľstva.
Teda ide predložený pozmeňovací návrh vo vzťahu k návrhu VZN PSK vyvesenom dňa 22.
11. 2010 v súlade so zákonom, nič nie je porušené. VZN možno meniť na základe
pripomienok, ale aj pozmeňovacieho návrhu predloženého na zasadnutí zastupiteľstva.
Takýmto spôsobom už boli schválené VZN v minulom období. Poslankyňa Turčanová
poukázala na úplne zmenenú filozofiu VZN. Pozmeňovacie návrhy by mali predkladať
poslanci PSK. Keď predseda PSK ako predkladateľ predloží úplne nový návrh VZN, tak to
nie je v súlade so zákonom. Predseda PSK Chudík vysvetlil, že v návrhu VZN je na konci
uvedený predseda PSK vlastnou rukou, lebo podpisuje schválené VZN. Je presvedčený o tom,
že aj predseda PSK má právo predložiť pozmeňovací návrh. Poslanec Hurný predniesol
stanovisko za poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS. Jeho poslanci si hlavne v súčasnej kríze
uvedomujú potrebu zodpovednej rozpočtovej politiky PSK tak, ako sa to snažili vždy
realizovať. Spočíva v napĺňaní príjmovej stránky, ale najmä v šetrení výdavkov. Schválený
rozpočet na rok 2011 však na výdavkovej strane podľa nich dostatočne nešetrí. Ak by sa
rozpočet v bežných výdavkoch očistil od grantov t. j. od prenesených kompetencií v školstve,
boli by bežné výdavky vyššie oproti roku 2010 zhruba o 1 mil. €, dokonca rozpočtované
mzdy na úrade sú vyššie o 50 tis. €. Sú presvedčení, že nie je správne zaťažovať ľudí vyššími
daňami a pritom nešetriť. Možnosti šetrenia v rámci PSK určite sú. Je potrebné šetriť na
úrade, racionalizovať služby v prímestskej autobusovej doprave, zaviesť elektronické aukcie
vo verejnom obstarávaní, aby sa tovary a služby kupovali lacnejšie. Z týchto dôvodov
poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS zvyšovanie dane nepodporí. Na druhej strane si uvedomuje,
že v rámci SR má PSK najnižšiu daň a dopravcovia hľadajú možnosti preregistrovania svojich
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vozidiel do regiónov s nižšími daňami. Možno médiá dostatočne zverejnia, že práve PSK má
najnižšiu daň z motorových vozidiel a dopravcova sa budú podľa toho riadiť. Poslanec
Benko poznamenal, že od roku 2006 sa ceny nezvýšili, len sa prepočítali na eurá vzhľadom
na prechod meny zo slovenskej koruny v roku 2009. Preto súčasný návrh, ktorý predstavuje
oproti roku 2006 zvýšenie o cca 10%, je prijateľný. Po zavedení mýta sa veľa dopravcov
stiahlo z diaľnic a ciest I. triedy na vidiecke cesty. Tie nie sú pre veľké množstvo kamiónov
stavané a podľa toho aj vyzerajú. Ľudia sa sťažujú na hluk a porušenú statiku domov. Príjmy
z tejto dane sa použijú na opravu ciest II. a III. triedy ako v každom kraji. Vláda schválila
zvýšenie ceny diaľničnej známky o 37% z 36,50 € na 50 € a PSK nepribudli žiadne diaľnice.
Podľa slov poslanca Haleckého je tento krok logický a je potrebné ho podporiť z toho
dôvodu, že kvalita života obyvateľov PSK závisí aj od kvality ciest a od celkovej cestnej
štruktúry. Dane, ktoré v podstate PSK vnútil štát, musia vystačiť na držanie kroku s dobou,
s technickým stavom vozidiel a celkovou úrovňou životného prostredia. Zvyšovanie dane
z motorových vozidiel je jedným z najnižších v rámci samosprávnych krajov, z tohto dôvodu
to treba zdôrazniť a rešpektovať. Neexistuje ani jeden kraj, ktorý by túto daň nezvyšoval.
Stagnácia za posledné 3 - 4 roky v tejto položke nemôže pretrvávať ako v iných rezortoch.
Všetko spolu súvisí a bez peňazí sa nedá skvalitňovať cestná situácia. Netreba do tejto veci
vnášať politiku, ale je potrebné riešiť tento problém vecne. Zvýšenie je adekvátne, nie je
nadmerné a súvisí aj s primeranými krokmi, ktoré prispeli v minulosti k šetreniu. Z jeho
pohľadu je potrebné a žiaduce predložené uznesenie schváliť. Poslanec Havrilla je
poslancom PSK už tretie volebné obdobie a občas na zasadnutiach žasne nad vyjadreniami
niektorých poslancov. Dnes by malo byť schválené VZN PSK, ktorým sa určujú sadzby dane
z motorových vozidiel na území PSK. Slovenské médiá hovoria o zjednocovaní tejto sadzby
v SR. Vedúci odboru dopravy predniesol návrh, ktorý je plne kompatibilný s návrhom
schváleným Zastupiteľstvom KSK dňa 6. 12. 2010. Sú v ňom zohľadnené aj ekologické
kritériá pre jednotlivé vozidlá. Tento predložený návrh by mali akceptovať všetci poslanci
PSK. Je potrebné si uvedomiť, že ak poslanci PSK nebudú zodpovedne pristupovať
k predloženému VZN, nemôžu rozdávať finančné prostriedky, ktoré neschvália. Žasne nad
náhlou sociálnou starostlivosťou o našich podnikateľov. Mýli sa ten, kto predpokladá, že do
PSK sa budú húfne preregistrovávať ostatní dopravcovia kvôli najnižšej dani, pretože táto daň
od budúceho roka pravdepodobne prejde do kompetencie ministerstva dopravy a bude možno
jednotná. PSK potrebuje riešiť aktuálne problémy dnes. Požiadal poslancov PSK o schválenie
predloženého pozmeňovacieho návrhu VZN, ktorý je kompatibilný so snahou zjednotiť tieto
dane aspoň na východnom Slovensku a týka sa KSK a PSK. Podpredseda PSK Ragan si
nemyslí, že ak daň v PSK zostane na najnižšej úrovni v rámci SR, začnú sa sem vo veľkom
sťahovať firmy. Ak áno, tak len administratívne, tým si PSK veľmi nepomôže. Ak má byť
pozmeňovací návrh predložený poslancom PSK, tak pozmeňovací návrh na úrovni KSK
predkladá on ako poslanec a je potrebné o ňom rokovať ako o pozmeňovacom návrhu
predloženom poslancom PSK v súlade so zákonom. Poslanec Hopta poukázal na politicky
veľmi paradoxnú situáciu, keď vládna koalícia na celoštátnej úrovni od januára 2011 zvyšuje
nespočetné množstvo cien v rôznych oblastiach a jej súkmeňovci na krajskej úrovni kričia
proti zvyšovaniu. Kým v NR SR kričí proti strana SMER-SD, tu je naopak proti koalícia
KDH-SDKÚ-DS. Predseda PSK má pravdu v tom, že PSK môže rozdávať len to, čo bude
mať v rozpočte. Je zvedavý na hlasovanie poslancov poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS
o tomto VZN a hlasovanie o navýšení finančných prostriedkov súkromným školám. Osobne
nebude hlasovať za zvýšenie tejto dane, ale zároveň nebude hlasovať ani za financovanie
súkromných a cirkevných škôl na rovnakej úrovni ako škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti
PSK. Poslanec Kahanec dodal, že by sa dalo polemizovať o správnosti jednej z alternatív. Pri
zvýšení sadzieb je vypočítaný predpokladaný prínos pre PSK. Keď sa nezvýšia, je väčšia
šanca na preregistráciu vozidiel. V PSK pôsobí množstvo vozidiel registrovaných v Bratislave
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a jazdia po cestách PSK. Teda nie je celkom nereálny prínos aj preregistrovania vozidiel.
Možno povedať, že zvýšené príjmy pôjdu do opráv ciest, ale možno povedať aj to, že PSK
bude robiť zodpovednú rozpočtovú politiku a dá do popredia šetrenie v oblastiach, kde je to
možné s príkladmi, ktoré spomínal poslanec Hurný. V diskusii bolo povedané, že poslanecký
klub KDH–SDKÚ-DS má zvláštne sociálne cítenie voči podnikateľom. Každý si predstavuje
pod daňou z motorových vozidiel len daň pre podnikateľov, ktorí z toho majú prínos alebo
svoje výdaje. Veľký počet predstavujú dopravcovia, ktorí si tieto náklady zarátajú do
dopravného a prejaví sa to v každej oblasti. Keď PSK zvyšuje SAD, vtedy nie je problém,
lebo v doprave vo verejnom záujme sa zvyšujú náklady automaticky a PSK im zvyšuje
kompenzáciu. Keď sa dopravcom zvýšia dane, premietne sa to aj do ceny prevážaných
tovarov a dodávaných výrobkov. Zavedenie mýta nikto nespochybňuje tým, že treba riešiť
príjem a vytvárať samotné zdroje na opravu diaľnic resp. ciest I. triedy. Pri jeho zavedení
v minulom volebnom období sa zabudlo na to, že vodiči kamiónov budú hľadať na prepravu
cesty II. a III. triedy patriace pod VÚC a budú ich ničiť. Malo sa počítať s osadením
dopravných značiek jednotlivými samosprávnymi krajmi a vyberaním pokút za nedodržanie
týchto pravidiel tak, aby táto doprava smerovala len po vymedzených trasách určených pre
diaľkovú dopravu. Ide o širší pohľad na túto vec, rozhodujúcou je však zodpovedná
rozpočtová politika so šetrením predovšetkým na výdavkoch a nie iba zvyšovaním daní. Ak
PSK vyčerpá všetky možnosti šetrenia, môže v prípade nevyhnutnosti zvyšovať dane.
Poslanec Havrilla podotkol, že tento bod rokovania bol pripravený na základe návrhu
poslanca poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS z minulého zasadnutia zastupiteľstva. Požiadal
poslancov PSK, aby prestali diskutovať o nezmyselných veciach a schválili predložený
upravený a vylepšený návrh. Poslanec Hopta pripomenul poslancovi Kahancovi, že minister
dopravy je z KDH a je polrok vo vláde. Osobným listom ho môže vyzvať, aby zrealizoval
počas ďalších troch rokov všetko to, čo predniesol v dnešnej diskusii. Poslanec Sokol
v krátkosti vysvetlil celú genézu vývoja prechodu cestnej siete pod samosprávne kraje. PSK
má druhú najdlhšiu sieť ciest II. a III. triedy v rámci SR. Preberal ju s kapitálovými
výdavkami zo štátu v prvom roku v sume 17 mil. Sk. V I. volebnom období zrealizoval asi 3 –
4 úseky ciest. Za obdobie šiestich rokov PSK investoval do ciest II. a III. triedy cez 100 mil. €
(3 miliardy Sk) a pomohol miestnej samospráve skvalitnením cestnej siete. Do ciest I. triedy
v správe štátu neinvestuje, len ich udržiava v zimnom období. Na skvalitnenie celého systému
udržiavania ciest II. a III. triedy potrebuje PSK finančné prostriedky, ktoré by mohol čerpať
zo zvýšenia dane z motorových vozidiel. Aj iné samosprávne kraje išli cestou zvyšovania
dane napr. KSK, NSK. Bude zaujímavé sledovať zvýšenie cestnej dane v BSK. PSK aj tak
bude mať najnižšiu cestnú daň v rámci samosprávnych krajov. Pri veľkosti cestnej siete je to
druhý najnižší výber v celkovom objeme. Predložený pozmeňovací návrh v rámci využitia
noriem EURO 3, 4, 5 s riešením ekologického dopadu má svoje opodstatnenie aj pre
modernizáciu áut a zastupiteľstvo by ho malo podporiť. Nikto z členov komisie dopravy
nebol proti zvýšeniu cestnej dane. Poslanec Kahanec poznamenal, že je potrebné investovať
do rozvoja, opráv a údržby ciest. Na druhej strane vzniká otázka, či sa mal PSK zaťažiť
úverom 1, 3 miliardy s ďalšími vlastnými zdrojmi, alebo mal hľadať cesty získania zdrojov
z EÚ s využitím štrukturálnych fondov, čo by ho stálo oveľa menej. Poslanec Lešo zhodnotil,
že na základe prebiehajúcej diskusie predložené VZN nebude zastupiteľstvom schválené, lebo
chýba ústretovosť medzi jednotlivými poslaneckými klubmi. Navrhol prerušiť rokovanie, aby
sa zišli predstavitelia poslaneckých klubov a dohodli sa na spoločnom riešení, lebo argumenty
z jednej aj druhej strany sú natoľko známe, že bez ústretovosti sa VZN neschváli. Poslanec
Kahanec nemohol odolať konštatovaniu, aby poslanecké kluby dali hlavy dokopy, pretože
niekedy v živote platí viac hláv - viac rozumu, ale niekedy platí viac hláv – viac kapusty.
Predseda PSK Chudík podotkol, že záleží aj na tom, ktorá hlava komu patrí. Poslanec
Hurný podotkol, že niektorí poslanci argumentujú tým, že štát zvyšuje dane. Vláda chce
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ušetriť na úrovni štátu 1,7 miliardy na zníženie schodku, z toho zvyšovanie daní tvorí zhruba
45% a šetrenie 55%. To je jeden argument, prečo hovoria, že nie je potrebné zvyšovanie dane,
keď sa nešetrí. Síce nehlasoval za rozpočet PSK na rok 2011, ale z jeho analýzy vyplýva, že
kapitálové výdavky v oblasti dopravy sú nula a počíta sa so zvýšením dane a s príjmom o 500
tis. €, ktorý nepôjde do opráv ciest, ale minie sa inde. Bral trochu odľahčene preregistrovanie
dopravcov do PSK, ale na druhej strane si uvedomuje, že PSK by mal možno veľmi dobrý
argument na celoslovenskú tému s dobrou propagáciou najnižšej cestnej dane a vyzval by
dopravcov na preregistrovanie vozidiel do PSK. Samotnú registráciu by nechal na dopravcov,
ale téma by bola dobrá pre predsedu PSK alebo hovorcu PSK. Poslanec Baran by chcel dať
podnet na spoločné rokovania jednotlivých krajov v rámci sekcií, lebo sa musí brať do úvahy
nielen samotná kvalita jestvujúceho stavu ciest ale aj dĺžka siete, ktorá je v PSK druhou
najväčšou v rámci SR a pomery v akých sa nachádza. Napr. TSK má najvyššiu daň, pritom
má cesty v rovine a kraj je rozlohou podstatne menší. Je potrebné stanoviť orientačné náklady
na potrebu údržby 1 km ciest, z čoho by mal vychádzať aj návrh dane. Dopredu by sa mal
stanoviť aj spôsob a podmienky zvyšovania cien. Vláda schválila 37%-né zvýšenie cien, ale
keď sa nepracuje priebežne s rastom ceny vplyvom inflácie, vplyvom povodní a pod., potom
musí zrazu nastať veľký skok. V PSK nebolo dopredu určené, akým systémom a kedy sa budú
zvyšovať dane. Dobre si pamätá, s akou veľkou pompou sa v júni otvárali diaľnice od Prešova
smerom na Poprad, od tunela Branisko smerom na Poprad a o tri mesiace sa opravovali.
Poslanec Havrilla poznamenal, že je potrebné postupovať cieľavedome. PSK štyri roky
nezvyšoval dane, všetky pripomienky sa brali do úvahy. Pre neho je rozhodujúcim aj
ekologické stanovisko. Všetko potrebné sa zohľadnilo a stále sú pripomienky zo strany
poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS. Poslankyňa Sirková poukázala na názor z diskusie, že
ak PSK zvýši daň z motorových vozidiel, automaticky sa zvýšia aj ceny prepravovaných
tovarov. V prípade, ak všetky samosprávne kraje zvýšia daň z motorových vozidiel a PSK
ostane pri doterajšej dani, neverí, že budú dopravcovia dovážať tovar v takej istej cene ako
doteraz, urobia výnimku iba pre PSK a nezvýšia ceny. Cestná daň v PSK aj po zvýšení bude
jednou z najnižších v rámci SR a stále bude zaujímavá pre podnikajúcich autodopravcov
v iných krajoch. Čiže nie médiá, ale samotné právnické subjekty podnikajúce v autodoprave
by mali vyriešiť to, čo je pre nich zaujímavejšie a výhodnejšie. Predseda PSK Chudík počul
v tejto diskusii množstvo protirečení. Ak niekto povie, že daň sa zvyšuje na celoslovenskej
úrovni pre zlé hospodárenie, potom asi v PSK nie je potrebné daň zvyšovať pre dobré
hospodárenie. Podľa poslanca Hurného je schválený rozpočet veľmi zlý v rámci výdajovej
časti a je potrebné ho prepracovať podľa predložených návrhov na šetrenie. Na 8. zasadnutí
zastupiteľstva dňa 19. októbra 2010 hlasovalo za rozpočet 50 poslancov z 50. Nie je to
logické. Potom aj vláda mala znížiť dane a požiadať podnikateľov, aby previedli svoje firmy
do SR. Fiškálna decentralizácia bola schválená uznesením vlády v decembri 2004, pripravilo
ju ministerstvo financií s vtedajším ministrom Miklošom. Od samého začiatku prebiehali
rokovania, kde upozornil na to, že samosprávne kraje sú závislé na dvoch daniach. Ak jedna
bude zlá, nastane problém. V súčasnosti sa ukázalo, že je zlá podielová daň z fyzických osôb,
ktorú majú aj mestá a obce. Ďalším problémom je daň z motorových vozidiel a PSK je na tom
najhoršie, lebo množstvo vozidiel je z bratislavských firiem. Vtedy žiadal, aby sa v týchto
oblastiach previedli zmeny. Nespravila ich vláda M. Dzurindu, ani vláda R. Fica a ani súčasná
vláda. Potom je potrebné skúsiť ísť inou cestou a predložiť návrh zhodný s KSK, aby východ
SR mal rovnakú cestnú daň a poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS by mohol zalobovať, aby
registrácia áut bola daná zo zákona. Potom môže PSK daň znížiť a bude maximálne
populárny. PSK aj po zvýšení cestnej dane bude na rovnakej úrovni s KSK a asi aj na úrovni
BBSK, ktorý má síce vyššie sadzby, ale veľké úľavy na EURO 3, 4, 5. Ostatné kraje majú
vyššie dane. NSK mal vyššiu cestnú daň ako PSK a včera schválil zvýšenie o 10%. BSK
pripravuje navýšenie o 5 – 15%, TSK o 10%, BBSK o 5%, ŽSK o 10%, PSK o 10%
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s predloženým návrhom s úľavami. Tie znamenajú aj to, že každý dopravca kupujúci nové
auto teraz, si ho kúpi s EURO 4, 5, tým pádom bude platiť takú istú daň ako platil doteraz.
Keď má autá s EURO 3, bude platiť daň vyššiu len o 5%. Navýšenie sa týka len starých
vozidiel. PSK je v tomto prípade veľmi ústretový, lebo keď tie ďalšie autá po čase vymiznú,
v podstate bude platiť doterajšia daň. PSK aj po zvýšení bude mať najnižšiu cestnú daň zo
samosprávnych krajov a v schválenom rozpočte sa počítalo s navýšením tejto dane. Nie je
potrebné z toho robiť politiku, ale je potrebné vážne porozmýšľať o predloženom
pozmeňovacom návrhu s úľavami na EURO 3, 4, 5. Nie je to nič výnimočné aj preto, aby
PSK mohol dať svojim aj súkromným školám viac financií ako v roku 2010. Je predsedom
VÚC už deviaty rok a tvrdí, že PSK hospodári dobre. Výsledkom bolo aj dobré zvládnutie
povodní na rozdiel od iných krajov, okrem mosta v Orlove. Na túto akciu mali byť pridelené
finančné prostriedky na základe dohody predsedu PSK s predsedom vlády, že na základe
zákona schváleného dňa 2. 6. 2010 o financovaní politických strán, pôjde určité percento na
povodne. Bolo dohodnuté, že 2 mil. € dostane KSK a 2 mil. € PSK. Aj z mosta v Orlove sa
robí politika, pretože jeho nezaujíma zmena osoby predsedu vlády, lebo išlo o dohodu medzi
predsedom vlády SR a predsedom PSK. Je jedno o aké osoby politického razenia ide, išlo
o povodne a situáciu, ktorú bolo potrebné riešiť. PSK tento problém bude musieť riešiť v roku
2011. Požiadal poslancov PSK aby porozmýšľali, čo je potrebné. Politika čo najmenších
príjmov pre PSK nikdy neuspela, ani neuspeje. Pri riešení fiškálnej decentralizácie neboli
niektoré veci vyriešené. Napr. bol veľký spor o tom, či preprava vo verejnom záujme je
originálnou, alebo ide o prenesený výkon štátnej správy. Dokonca uznesenie vlády z februára
2005 jasne deklaruje, že je to prenesený výkon štátnej správy. Nakoniec preprava vo
verejnom záujme zostala originálnou kompetenciou. Medzitým prešli na PSK súkromné
školy, na ktoré je potrebné nájsť v rozpočte 2 300 tis. € a tiež sociálny zákon, ktorý hovorí
o väčšom výdaji samosprávnych krajov. Ale v rámci fiškálnej decentralizácie žiaden príjem,
a preto je navýšenie cestnej dane len malou štipkou soli v celom solivare. Je to normálny
prístup k súčasnej situácii v SR. Navrhol prerušiť rokovanie na prerokovanie obidvoch
predložených návrhov. Poslanec Hurný upozornil na to, že poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS
chce nízke dane a nízke výdavky. Pri riešení mosta v Orlove súhlasí s predsedom PSK, že je
potrebné hľadať cestu smerom na vládu, aby podporila PSK keď nie v stopercentnej výške,
tak aspoň čiastočne, teda nájsť nejaké spoločné riešenie. Za zvyšovanie dane v iných krajoch
sú zodpovední poslanci ich zastupiteľstiev. Ak sa nezvýši daň, aj autá s EURO 3, 4, 5 ostanú
na súčasnej úrovni. Poslanec Halecký navrhol ukončiť diskusiu k tomuto bodu s tým, aby sa
stretli zástupcovia poslaneckých klubov a dohodli kompromis, pretože je zrelá situácia na
nájdenie riešenia. Všetky argumenty boli povedané v tom zmysle, že PSK má daň najnižšiu,
cestnú sieť najvyššiu, možno že aj najnižšiu kvalitu životného prostredia. Vyzval hlavne
zástupcov KDH, ktoré má tento rezort v gescii, aby pristúpili zodpovedne k riešeniu tohto
problému, lebo PSK by vyzeral veľmi čudne, keby bol jediným krajom s najnižšou daňou
v SR a žiadal by skvalitňovanie cestnej siete. Poslanec Tarcala poznamenal, že ich minister
pristupuje nesmierne zodpovedne k celej problematike a zrušením druhého balíka PPP
usporil tomuto štátu a daňovým poplatníkom niekoľko miliárd €. Predseda PSK Chudík dal
hlasovať o ukončení diskusie po vystúpení poslanca Orosa.
Ukončenie diskusie:
Hlasovanie:
za: 42
proti: 3
zdržalo sa: 11
Ukončenie diskusie bolo schválené.
Poslanca Orosa sa dotkli slová povedané o fiškálnej decentralizácii. Napriek tomu, že
v Zastupiteľstve PSK sedí predseda ZMOS-u, mestá a obce SR boli s fiškálnou
decentralizáciou veľmi spokojné. Aj vtedy keď bolo menej peňazí, lebo kvôli tomu podpísali
memorandum s bývalou vládou a jednoducho všetky peniaze, pri ktorých súhlasili so
zavedením úľav počas krízy, mali vykryté bývalou aj touto vládou. Je pravdou, že
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predsedovia VÚC nemali odvahu pýtať od bývalej vlády peniaze. PSK použil 3 miliardy Sk
na opravu ciest, na druhej strane Ing. Dzurjuv konštatuje, že cesty II. a III. triedy sú
v dezolátnom stave. Minule interpeloval stav ciest na úsekoch Veľký Šariš – Malý Šariš,
Veľký Šariš – Medzany, ktoré sa urobili len v intraviláne za peniaze určené na opravu celých
úsekov. Malo by sa prepočítať, koľko kilometrov a m2 ciest sa opravilo z 3 miliárd a za koľko
bol opravený m2 z tejto sumy. Potom sa zistí dobré hospodárenie PSK. Poslanec Hopta by sa
neoháňal ZMOS-om, lebo ten by sa už dávno mal premenovať na združenie primátorov miest
a starostov obcí. Stala z neho lobistická organizácia chrániaca jedine ich záujmy. Obrala
poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev prakticky o mnohé práva, už si nemôžu voliť
ani zástupcu primátora. Je najvyšší čas na vznik združenia poslancov mestských a obecných
zastupiteľstiev, ktoré by chránilo aj ich záujmy. Poslanec Kahanec by sa tiež neoháňal
ZMOS-om, ale použitím 3 miliárd Sk na opravu ciest áno. Poslanec Sýkora reagoval na
slová poslanca Hoptu a vyprosuje si, aby rozprával reči, ktorým nerozumie. ZMOS je
organizácia miest a obcí, členstvo je na základe rozhodnutia poslancov zastupiteľstiev
a zastupujú ho štatutárni zástupcovia. Je potrebné povedať, že ZMOS je spokojné s fiškálnou
reformou a problémy sa snaží doriešiť. Nezobralo žiadne kompetencie poslancov mestských
a obecných zastupiteľstiev. Dokonca vylepšilo veci a spravilo nápravu v tom, aby starosta
nemohol účelovo zvolávať mimoriadne zasadnutia zastupiteľstva na odvolanie poslancov.
Predseda PSK Chudík nepovedal, že fiškálna decentralizácia bola zlá. Poukázal len na dva
problémy, z toho jeden sa musí riešiť na úrovni vlády SR. Tvrdenie poslanca Sýkoru
o spokojnosti ZMOS-u s fiškálnou decentralizáciou je asi také nulové ako to, že sa postavili
cesty a asi za koľko. Mestá a obce SR dostali od vlády SR minimálne 140 mil. €. Ak by túto
sumu dostali aj samosprávne kraje, nemuseli by krátiť rozpočet, v pohode by prežili a mali by
aj na kapitálové výdavky. Asfalty ciest napadli niektorí poslanci už niekoľkokrát s tým, že
verejné obchodné súťaže už boli prekontrolované. Osobne je zvedavý na gazdovstvo mesta
Veľký Šariš, ktoré zanechal po sebe primátor poslanec Oros. Je potrebné rozprávať seriózne
a nezaťahovať do diskusie tieto veci. Následne ukončil diskusiu a vyhlásil prestávku na
rokovanie návrhovej komisie o predloženom pôvodnom a pozmeňovacom návrhu. Poslanec
Ceľuch, predseda návrhovej komisie, oboznámil prítomných s rozhodnutím návrhovej
komisie, najprv hlasovať o predloženom pozmeňovacom návrhu zhodným s KSK, ktorý
predložil podpredseda Ragan. Predseda PSK Chudík dal hlasovať o pozmeňovacom návrhu
VZN PSK s ročnými sadzbami dane pre EURO 3, 4, 5.
Pozmeňovací návrh na uznesenie predložený podpredsedom PSK Raganom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné
nariadenie č. .. /2010, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby
dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 32
proti: 4
zdržalo sa: 19
Pozmeňovací návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov PSK.
Pôvodný návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e Všeobecne záväzné
nariadenie č. .. /2010, ktorým sa zavádza daň z motorových vozidiel a určujú sa sadzby
dane z motorových vozidiel na území Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 26
proti: 6
zdržalo sa: 23
Pôvodný návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov PSK.
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K bodu 7 – Návrh VZN PSK č. 21/2010 o podmienkach
poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej
určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej
kurately
v zariadeniach
sociálnych
služieb
a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK: Podľa slov Mgr. Ďörďovej, vedúcej
odboru sociálneho Úradu PSK, návrh tohto VZN prerokovala komisia sociálna aj finančná.
Obidve komisie odporúčali zastupiteľstvu predložený návrh VZN schváliť, avšak na 7.
zasadnutí Zastupiteľstva PSK dňa 24. 8. 2010 nebol schválený. Preto opätovne predkladá
návrh VZN, ktorý je bezo zmien a dôvody predloženia sú uvedené v dôvodovej správe.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 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, podľa § 72 ods. 2
zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a podľa § 47 ods. 13 a § 48 ods. 5 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o
sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov
schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 21/2010
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určení sumy úhrady, spôsobe jej
určenia a platenia a výkone opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
v zariadeniach sociálnych služieb a v zariadeniach sociálnoprávnej ochrany detí
a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
Hlasovanie:
za: 52
proti: 0
zdržali sa: 2
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov PSK.

K bodu 8 – Návrh VZN PSK č. ../2010, ktorým sa mení VZN
PSK č. 18/2010 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov
PSK jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní
dotácií zriaďovateľom súkromných/cirkevných základných
umeleckých škôl, súkromných/cirkevných jazykových škôl
a súkromných/cirkevných školských zariadení: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK uviedla, že návrh VZN pozostáva z dvoch častí. V prvej
časti sa pôvodné VZN PSK č. 18/2010 mení v rámci príloh č.1, č.2. Tie sa budú meniť
každoročne na základe objemu finančných prostriedkov vyčlenených v rámci rozpočtu PSK
a na základe prepočtu počtu žiakov k 15. septembru, teda v súčasnom období k 15. septembru
2010. Druhá časť pojednáva o schválení návrhu a jeho navrhovanej účinnosti od 1. januára
2011. Návrh daného VZN prebehol v súlade so zákonom o samospráve VÚC
v pripomienkovom konaní od 22. 11. 2010 v trvaní 10 dní do 1. 12. 2010. Jeho vyhodnotenie
poslanci PSK dostali pred zasadnutím zastupiteľstva. K predmetnému návrhu VZN neboli
vznesené žiadne pripomienky. Predložený materiál prerokovala komisia finančná dňa 25. 11.
2010 s prijatím uznesenia č. 9, ktorým odporúča zastupiteľstvu schváliť predmetný návrh
VZN PSK.
15

Diskusia:
Predseda PSK Chudík navrhol najprv hlasovať o pozmeňovacom návrhu s odsúhlasením
výšky úhrad schválenej dňa 19. 10. 2010 s tým, že v prvej časti pôvodného VZN PSK č.
18/2010 sa v § 7 v bode 9 doplní na konci vety pred bodku text „a 2011“ a v prílohách č. 1
a č. 2 k VZN PSK č. 18/2010 sa za slová „na rok 2010“ doplní text „a na rok 2011“. V druhej
časti v bode 1 sa uvedie dátum schválenia dňa 7. 12. 2010 s číslom uznesenia a v bode 2 sa
uvedie účinnosť dňom 1. 1. 2011. V praxi to znamená, že tie isté sumy schválené
zastupiteľstvom dňa 19. 10. 2010 budú platiť aj pre rok 2011, keďže nedošlo k navýšeniu
dane z motorových vozidiel. Poslankyňa Turčanová požiadala predsedu PSK v zmysle
rokovacieho poriadku, aby znova požiadal niektorého z podpredsedov o predloženie
pozmeňovacieho návrhu ako poslaneckého návrhu. Podľa rokovacieho poriadku predseda
PSK nemôže predkladať pozmeňovacie návrhy po začiatku rokovania. Tento pozmeňovací
návrh dostali poslanci PSK v priebehu rokovania. Najprv by sa malo hlasovať o návrhu
prerokovanom finančnou komisiou. Predseda PSK Chudík reagoval tým, že v rokovacom
poriadku je uvedené, že rokovanie riadi predseda PSK zo zákona a nikto to meniť nebude.
Takto riadi Zastupiteľstvo PSK už deväť rokov a návrhy na takéto zmeny neboli v minulých
volebných obdobiach predložené. Je veľmi diskutabilné, či poslankyňa Turčanová má, alebo
nemá pravdu. Poslanec Hurný požiadal o 10-minútovú prestávku na rokovanie poslaneckého
klubu KDH-SDKÚ-DS, vzhľadom na predloženie pozmeňovacieho návrhu poslancom PSK
zhruba pred hodinou. Predseda PSK Chudík pripomenul, že na rokovaní dňa 29. 11. 2010 sa
debatovalo aj o predložení návrhu o dani z motorových vozidiel podľa vzoru KSK a tiež
o tom, že ak nedôjde k navýšeniu tejto dane, nebudú sa môcť navýšiť ani príspevky školám
a bude akceptované VZN PSK č. 18/2010 schválené dňa 19. 10. 2010. Teda nie je to nová
vec. Predstavitelia poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS o tom vedeli a mali o tom
informovať svoj poslanecký klub. Následne vyhlásil 10-minútovú prestávku. Poslanec
Kahanec potvrdil slová poslankyne Turčanovej, lebo rokovací poriadok jasne vymedzuje
kompetencie pre poslancov, ale aj pre predsedu a tak isto to vymedzuje zákon. Predseda
zvoláva, vedie a riadi rokovanie, kontroluje uznášaniaschopnosť, ale určite sa nikde neuvádza,
že predseda dáva pozmeňovacie návrhy, ani na ukončenie hlasovania. Všetky tieto práva na
pozmeňovacie návrhy majú poslanci. Takto to prebiehalo deväť rokov preto, že sa rokovací
poriadok nedodržiaval. Upozornil na to, že ak materiály na rokovanie predkladá Úrad PSK
alebo predseda PSK, musia byť predložené do začiatku rokovania, aj to veľmi jasne hovorí
rokovací poriadok. Poslanec Hurný uviedol, že bol predložený návrh o príspevkoch pre
školské zariadenia na úrovni roka 2010. Poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS má veľa dobrej
vôle rokovať s predsedom PSK, ale myslí si, že pokiaľ by s ním predseda PSK mal záujem
rokovať a chcel rokovať, našlo by sa v rozpočte PSK 160 tis. €, o ktoré je táto položka
navýšená. Poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS je presvedčený, že sa to dá a ide o jeho
ústretovosť. Debata o predkladaní pozmeňovacích návrhov predsedom je zbytočná. Ide o fakt
uvedený v rokovacom poriadku, preto by si mal predložený pozmeňovací návrh osvojiť
niektorý poslanec PSK. Predseda PSK Chudík dodal, že dnes bola prvýkrát otvorená otázka
predkladania pozmeňovacích návrhov predsedom PSK. Pri schvaľovaní rokovacieho poriadku
v roku 2007 sa práve o tejto veci rokovalo a uvažovalo sa o tom, či to bude uvedené
v rokovacom poriadku. Tak isto aj o tom, či môže dať hlasovať predseda alebo len návrhová
komisia. Bolo dohodnuté, aby to pokračovalo týmto spôsobom. Dnes to už vadí
poslaneckému klubu KDH-SDKÚ-DS. Vyslovil protiargument, že zastupiteľstvo a predseda
sú dva rovnocenné orgány a zložky v rámci regionálnej samosprávy. Sú volené občanmi PSK.
Preto má predseda také isté právo ako poslanci. Keď to nie je v rokovacom poriadku
a poslanci to neakceptujú, tak je to diskriminácia predsedu. Najmä ak zákon aj rokovací
poriadok hovorí, že zastupiteľstvo vedie predseda PSK. Poslanec Kahanec súhlasí s tým, že
zastupiteľstvo a predseda sú dve rovnocenné zložky. Nech sa predseda PSK opýta
16

podpredsedu PSK Danka, či aj on ako primátor Popradu predkladá pozmeňovacie návrhy,
lebo ak áno, tak to nie je v súlade so zákonom. Rokovací poriadok Zastupiteľstva PSK
neumožňuje a nepredpisuje predkladanie pozmeňovacích návrhov predsedajúcim. Predseda
PSK je na vedenie, zvolávanie, riadenie Zastupiteľstva PSK a návrhy predkladajú poslanci
PSK. Tak isto je to uvedené aj v samosprávnom zákone na úrovni mesta aj VÚC. Niektoré
veci sa nedodržiavajú, lebo sú zvykovo zaužívané. Upozorňoval na nich už v minulom
volebnom období, lenže sa to nerešpektovalo a keďže to viacerým nevadilo, jeho návrhy
zostali nedoriešené, ale zachované vo zvukových záznamoch. Podľa poslanca Hurného je
táto debata úplne zbytočná. Ak má byť rokovanie zastupiteľstva predpisovo čisté, je potrebná
zmena rokovacieho poriadku. Predseda PSK Chudík poznamenal, že názory o právach
predsedu PSK sú veľmi zaujímavé, lebo podľa nich má predseda PSK len povinnosti.
Poslanec Hopta poukázal na vedenie MsZ v Humennom, kde už bývalý primátor a kandidát
KDH-SDKÚ-DS na post primátora v týchto voľbách poslanec Kostilník stváral na zasadnutí
čo chcel, bez akéhokoľvek dodržiavania pravidiel. Hovoril, že on riadi zastupiteľstvo a bude
si robiť čo chce. Ak teda chce tento poslanecký klub poúčať iných, musí najprv poúčať
svojich súkmeňovcov. Poslanec Havrilla si osvojil pozmeňovací návrh predsedu PSK, aby
bolo zadosťučinené týmto pripomienkam. Poslanec Vokál môže povedať, že po jeho 20ročných skúsenostiach strávených v politickom živote je politika v prvom rade o dialógu.
Úprimne povedané, ani jemu sa nepáči toto chytanie sa za slovíčka. Možno očakávajú od
predsedu PSK častejšie spoločné rokovania, ktorými sa vyriešia mnohé problémy. Predseda
PSK Chudík pripomenul, že o dani z motorových vozidiel sa rozprávalo prvýkrát
v septembri, keď bol predsedom poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS poslanec Kužma
a podpredsedom poslanec Tarcala s tým, že sa o tom bude rokovať. Spoločné stretnutie
prebehlo dňa 29. 11. 2010, kedy tento poslanecký klub zaujal stanovisko, že daň
z motorových vozidiel sa jednoducho zvyšovať nebude. Telefonicky sa ešte včera informoval
u predsedu poslaneckého klubu poslanca Hurného, či je potrebné ešte nejaké rokovanie.
Odpoveď znela, že rozhodnutie poslaneckého klubu sa nezmenilo a nie je potrebné žiadne
ďalšie rokovanie. Poslanec Hurný ešte v polovici októbra povedal predsedovi PSK, aby
rokovanie prebehlo včas. Poslanecký klub KDH-SDKÚ-DS je ústretový, nájde si na
rokovanie čas, ale v budúcnosti nie deň pred konaním zastupiteľstva. Predseda PSK Chudík
poukázal na konanie komunálnych volieb a 8 dní pred zasadnutím zastupiteľstva je
dostatočný čas na prerokovanie materiálov predložených do zastupiteľstva vzhľadom na ich
odoslanie v piatok dňa 26. 11. 2010. Teda v pondelok dňa 29. 11. 2010 ich dostali všetci
poslanci PSK. Nebol to krátky čas. Podpredseda PSK Ragan dodal, že procesné veci boli
dodržané a pozmeňovací návrh predkladá poslanec Havrilla. Predseda PSK Chudík dal
hlasovať o predloženom pozmeňovacom návrhu VZN PSK so zmenami v I. a II. časti, teda
schválené VZN PSK č. 18/2010 by malo platiť aj pre rok 2011.
Pozmeňovací návrh na uznesenie predložený poslancom Havrillom:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e VZN PSK č. .../2010, ktorým sa mení VZN PSK č. 18 /2010 o
poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom
súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných
jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.
Hlasovanie:
za: 34
proti: 6
zdržalo sa: 16
Pozmeňovací návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov PSK.
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Pôvodný návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa zákona NR SR č. 302/2001 Z. z.
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení
neskorších predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov s c h v a ľ u j e VZN PSK č. .../2010, ktorým sa mení VZN PSK č. 18 /2010 o
poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja
jazykovým školám, školským zariadeniam a o poskytovaní dotácií zriaďovateľom
súkromných/cirkevných základných umeleckých škôl, súkromných/cirkevných
jazykových škôl a súkromných/cirkevných školských zariadení.
Hlasovanie:
za: 25
proti: 4
zdržalo sa: 27
Pôvodný návrh na uznesenie nebol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných
poslancov PSK.

K bodu 9 – Návrh na upustenie od vymáhania pohľadávok a ich
odpísanie: Ing. Holíková, PhD., vedúca odboru financií Úradu PSK uviedla, že ide
o pohľadávku Úradu PSK vo výške 344 404,25 € za zrušenú NsP A. Leňa v Humennom voči
Ministerstvu zdravotníctva SR. Zrušením NsP ako príspevkovej organizácie prešli práva
a povinnosti na zriaďovateľa - Úrad PSK. Je to pohľadávka voči Ministerstvu zdravotníctva
SR, kde k 1. 1. 2003 prešli kompetencie zo štátu na PSK. Táto nemocnica neprešla bez
záväzkov a z toho dôvodu v súlade so zákonom o prechode kompetencií a o majetku VÚC
boli vystavené refundačné faktúry na pôvodného zriaďovateľa Ministerstvo zdravotníctva SR.
PSK sa nepodarilo tieto úhrady zo strany ministerstva zabezpečiť a tým pádom zaťažujú iba
účtovníctvo. V druhom prípade ide o pohľadávku Spojenej školy v Bardejove vo výške
6 910,98 € voči firme PATERNA, s. r. o. Boli dodržané všetky postupy ako podanie, výzvy,
podanie na súd, podanie exekúcie. Exekútor však vrátil návrh na vykonanie exekúcie pre
zánik tejto firmy dňa 19. 11. 2009 a jej výmaz z obchodného registra dňa 20. 1. 2010. Tieto
pohľadávky boli predmetom rokovania škodových komisií príslušných organizácií a krajskej
škodovej komisie s odporúčaním schválenia upustenia od vymáhania týchto pohľadávok a ich
odpísania z účtovníctva. Materiál prerokovala komisia finančná s kladným odporúčaním pre
zastupiteľstvo.
Diskusia:
Poslankyňa Turčanová upozornila na prípad firmy PATERNA, kde došlo k zmene mena 1.
2. 2008. Škola si uplatnila svoje právo podaním na Okresný súd v Trebišove až 19. 2. 2010,
teda až po dvoch rokoch a firma PATERNA zanikla 19. 11. 2009. Ak by daná škola bola včas
konala, nemusela byť táto pohľadávka odpísaná.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 9 ods. 3
písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov a v zmysle § 16 písm. l) Zásad hospodárenia a nakladania
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja s c h v a ľ u j e
upustenie od vymáhania pohľadávok:
•

Úradu Prešovského samosprávneho kraja vo výške 344 404,25 € (za zrušenú NsP
A. Leňa v Humennom) voči Ministerstvu zdravotníctva SR
•
Spojenej školy, Štefánikova 64, 085 14 Bardejov vo výške 6 910,98 € voči firme
PATERNA, s. r. o.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržal sa: 1
Návrh na uznesenie bol schválený.
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K bodu 10 – Správa o aktualizácii Programu hospodárskeho
a sociálneho rozvoja PSK na obdobie 2008 – 2015:

Mgr. Žiak, vedúci
odboru RR, ÚP a ŽP Úradu PSK uviedol, že aktualizácia prebieha na základe schváleného
zákona NR SR č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja platného od 1. 1. 2009
a Národnej stratégie regionálneho rozvoja schválenej v máji 2010. Aktualizáciu PHSR PSK
prerokovali relevantné komisie pri Zastupiteľstve PSK a na základe platnej legislatívy je
potrebné tento strategický dokument posudzovať, čo sa týka vplyvu na životné prostredie.
Preto je v materiáli uvedený celý nasledovný postup. Posudzovanie vplyvu na životné
prostredie má niekoľko krokov, momentálne sa rieši krok č. 2. Po konzultácii Krajského
úradu životného prostredia s Ministerstvom životného prostredia SR bude PSK doručený
oficiálne rozsah hodnotenia strategického dokumentu a po ukončení celého procesu po
vypracovaní záverečného stanoviska bude tento materiál predložený na schválenie do
Zastupiteľstva PSK.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja b e r i e n a v e d o m i e správu
o aktualizácii Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK (PHSR PSK) na
obdobie 2008 – 2015.
Hlasovanie:
za: 51
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 11 – Informatívna správa o záujmovom združení
právnických osôb „Centrum rozvoja turizmu pre oblasť
Vysokých Tatier“: Mgr. Žiak, vedúci odboru RR, ÚP a ŽP Úradu PSK, predkladá
uvedený materiál na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 24/2010 zo dňa 2. 3. 2010,
ktorým bolo v časti B uložené 1x polročne predkladať informatívnu správu. V 1. časti
materiálu sú uvedené doterajšie kroky smerujúce k vytvoreniu tohto centra. 2. časť obsahuje
ďalšie plánované kroky a úlohy, ktoré by malo centrum plniť a jeho projektové aktivity.
Niektoré projekty už boli spracované a podané, niektoré sú už schválené napr. Klaster turizmu
tatranského regiónu, kde je síce PSK žiadateľom, ale v spolupráci s týmto centrom.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona
NR SR č. 2/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v platnom znení
A/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívnu správu o činnosti „Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť Vysokých
Tatier“
B/ u k l a d á
riaditeľovi Úradu PSK určiť konkrétne osoby zodpovedné za plnenie úloh spojených
s rekonštrukciou objektu centra v rámci Úradu PSK.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.
Predseda PSK Chudík upozornil poslancov PSK, aby sa včas hlásili do diskusie.
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K bodu 12 – Návrh na zlúčenie dvoch príspevkových organizácií
v oblasti kultúry: Mgr. Arvayová, vedúca odboru kultúry Úradu PSK, predkladá
materiál, ktorý obsahuje návrh na zlúčenie dvoch príspevkových organizácií v oblasti kultúry,
a to Šarišského osvetového strediska v Prešove (ŠOS) s Divadlom Jonáša Záborského
v Prešove (DJZ) z dôvodu riešenia vzniknutých a pretrvávajúcich finančných problémov.
Zlúčením zaniká ŠOS (zrušenie bez likvidácie) a DJZ v Prešove sa stáva právnym nástupcom
s prechádzajúcimi právami a povinnosťami zaniknutej organizácie. V zásade ide
o univerzálnu sukcesiu, pretože práva a povinnosti zrušenej organizácie na základe
rozhodnutia zriaďovateľa v celistvosti prechádzajú na nástupnícku organizáciu. Všetky
osvetové činnosti budú zachované a od 1. 1. 2011 sa premietnu v organizačnej štruktúre DJZ
v Prešove do útvaru osvetovej činnosti. Materiál prerokovala komisia kultúry a národnostných
menšín s prijatím uznesenia.
Diskusia:
Otázka poslanca Tarcalu smerovala k ekonomickým dopadom vyplývajúcim z tohto
materiálu a predpokladanému ekonomickému prínosu v najbližšom rozpočtovom roku 2011.
Podotkol, či toto nie je možná cesta na zefektívnenie činnosti v oblasti kultúry aj pre iné
okresy PSK. Poslankyňa Čížiková pripomenula, že podobný návrh bol už predložený do
zastupiteľstva v minulom volebnom období. Išlo o komplexné riešenie kultúrnych zariadení
v pôsobnosti PSK, hlavne osvetových stredísk. Materiál predkladal poslanecký klub KDHSDKÚ-DS, bol dobrý s ohľadom na financie aj obsah činností. Činnosť osvetových stredísk
by ostala zachovaná, avšak boli by podobným spôsobom zaradené pod iné organizácie
kultúry. Predložený návrh a schválené uznesenie predseda PSK vetoval a nebolo prijaté.
Vyjadrila svoj osobný názor, že je za zlúčenie týchto dvoch kultúrnych organizácií, avšak
zdrží sa hlasovania. Dôvodom je nesystémové riešenie konkrétneho problému a jednak aj
ostatných zariadení. Je potrebné prehodnotiť celý systém fungovania všetkých kultúrnych
zariadení individuálne po jednotlivých okresoch. ŠOS sa zlúči s DJZ, ostatné osvetové
zariadenia PSK nemá s čím zlúčiť. Už v uznesení k návrhu rozpočtu na rok 2011 je dané
pripraviť komplexný návrh racionalizačných opatrení v oblasti kultúry týkajúcich sa
osvetových zariadení. Poslanec Havrilla požiadal poslancov PSK, aby hlasovali podľa
svojho vedomia a svedomia. Predseda PSK Chudík povedal, že zlúčením sa ušetrí 2 a pol
platu, teda plat riaditeľa, ekonómky a pracovníčky PaM (40 000 – 50 000 €). Hlavné
zvýhodnenie nastalo presunom ŠOS do budovy DJZ v Prešove. DJZ malo problémy so
splácaním energií zo strany ŠOS. V súčasnom období ŠOS platilo menej za energie ako
v roku 2006 asi o 1 500 €. Riaditeľ ŠOS veľmi svojským a neadekvátnym spôsobom začal
riešiť krízu a prestal platiť účelové peniaze, ktoré dostával na nájom, v rámci ktorého boli
platby energií, pričom nájom činil symbolické 1€. Týmto spôsobom sa dokončí celá zmena
reštrukturalizácie spojenia ŠOS a DJZ, lebo osvetová činnosť môže pokračovať ďalej len
v tomto ponímaní. Súhlasí s poslankyňou Čížikovou, ale je treba dopovedať, že o danom
uznesení sa hlasovalo opakovane a za bolo len 31 poslancov PSK. Osobne vtedy povedal, že
je možné riešiť racionalizáciu v oblasti kultúry, ale s individuálnym prístupom ku každému
okresu s jeho špecifikami. Návrh hovoril o zrušení osvetových stredísk a ich zaradení pod
knižnice v každom jednom okrese. Predložené opatrenie súvisí aj s návrhom poslanca Tarcalu
uvedeným v uznesení k návrhu rozpočtu, aby bol do 30. 6. 2011 vypracovaný návrh
racionalizácie kultúrnych zariadení PSK. Poslankyňa Čížiková dodala, že sa potvrdila
nesystémovosť krokov, pretože je vlastne potrestaný riaditeľ ŠOS, ktorý sa vhodne nesprával
po presťahovaní do budovy DJZ. Vtedajší návrh mal v podstate riešiť obsah činnosti
osvetových zariadení. Hlavným dôvodom presťahovania ŠOS bolo uvoľnenie budovy
a rozpočty obidvoch organizácií boli upravené. DJZ malo znížený rozpočet preto, aby sa
doplnil s navýšeným rozpočtom ŠOS. V podstate bolo všetko účelovo urobené len kvôli
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budove. Predseda PSK Chudík nesúhlasil ani s jedným slovom poslankyne Čížikovej.
Poslanec Kahanec navrhol, aby poslanci PSK hlasovali o udelení slova p. Kozákovej
(ekonómka ŠOS), vzhľadom na diskusný príspevok poslankyne Čížikovej a vypočutia
argumentov aj z druhej strany. Predseda PSK Chudík chcel vedieť, prečo nechcel vystúpiť
samotný riaditeľ ŠOS p. Husár.
Udelenie slova p. Kozákovej:
Hlasovanie:
za: 21
proti: 10
zdržalo sa: 17
Udelenie slova nebolo schválené.
Predseda PSK Chudík dodal, že riaditeľ ŠOS mu zaslal list, v ktorom píše, že človek nemusí
mať ani vysokoškolské vzdelanie, aby zistil, že nemôže vyjsť z finančných prostriedkov
pridelených ŠOS. Ale príjmy ŠOS v roku 2006 boli na úrovni 102 tis. €, príjmy v roku 2010
po upravenom rozpočte PSK 109 tis. € a za energie platil približne o 1 500 € menej ako
v roku 2006. Spolu je to rozdiel takmer 8 – 9 tis. €, kde mal vyšší príjem a menšie platby za
energie. V roku 2006 mal nižší príjem, väčšie platby za energie, viac pracovníkov a vyžil.
Toto porovnanie je platné. Poslanec Kahanec nenašiel v predloženom materiáli predsedom
PSK spomínané ekonomické argumentácie. Ak by sa tam nachádzali, možno by poslanecký
klub KDH-SDKÚ-DS pochopil jasné problémy s touto inštitúciou. Navrhnuté komplexné
riešenie v II. volebnom období nebolo akceptované a mohli sa tak vyriešiť problémy v záujme
zefektívnenia jednotlivých inštitúcií resp. zníženia nákladov na inštitúcie v zriaďovateľskej
pôsobnosti PSK. Teraz je predložené iba jedno riešenie. Treba dopovedať, že pri druhom
hlasovaní o návrhu nebolo dosť poslancov KDH-SDKÚ-DS z dôvodu prebiehajúceho
dovolenkového obdobia. Poslanec Havrilla nerozumie tomu, že poslanecký klub KDHSDKÚ-DS stále hovorí o racionalizácii, ale pri predložení návrhu je proti. Poslanec Baran sa
osobne nestretol s takou aroganciou ako u riaditeľa ŠOS vrátane jeho listu. V tomto prípade je
veľmi dôležitý ľudský faktor, ktorý vedie k zrušeniu činnosti tohto osvetového zariadenia. Na
jednej strane by okamžite hlasoval za zrušenie tohto osvetového strediska, lebo vyjadrenie
riaditeľa nemalo s kultúrou nič spoločné. Schizofrénia je v tom, že poslanecký klub KDHSDKÚ-DS hovoril o komplexnej racionalizácii osvetových stredísk a ich pričlenení ku
knižniciam alebo iným kultúrnym zariadeniam v rámci PSK. Na zasadnutí komisie kultúry
a národnostných menšín povedal, že predložené výsledky by ho viedli k hlasovaniu za
okamžité zrušenie ŠOS, ale že je potrebné komplexné riešenie kultúrnych zariadení, ktoré by
sa malo dotiahnuť do konca. Predseda PSK Chudík sa zúčastnil rokovania komisie kultúry
a národnostných menšín, keď sa hovorilo o zrušení ŠOS a jeho zlúčení s DJZ, ale poslanec
Baran nebol prítomný na tomto zasadnutí. Poslanec Kahanec dodal, že poslanec Baran
hovoril o dôležitom komplexnom riešení. Racionalizácia sa nerieši len na základe
problémovej osoby niektorej inštitúcie, ale tento problém sa rieši personálne. Kde boli hlasy
tých, ktorí chcú racionalizovať, keď bola navrhnutá racionalizácia kultúrnych zariadení v II.
volebnom období. Podpredseda Ragan navrhol ukončenie diskusie.
Ukončenie diskusie:
Hlasovanie:
za: 42
proti: 1
zdržalo sa: 6
Ukončenie diskusie bolo schválené.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle ustanovenia § 11 ods. 2
písm. h) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov, ustanovenia § 21 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a zákona NR SR č. 61/2000 Z. z. o osvetovej činnosti
schvaľuje
zlúčenie Šarišského osvetového strediska, Námestie legionárov 6 v Prešove, IČO:
37781332 s Divadlom Jonáša Záborského, Námestie legionárov 6 v Prešove, IČO:
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37783432 v termíne k 1. januáru 2011. Zlúčením zaniká Šarišské osvetové stredisko
v Prešove ako príspevková organizácia (zrušenie bez likvidácie) a Divadlo Jonáša
Záborského v Prešove sa stáva právnym nástupcom, na ktorého prechádzajú
v celistvosti práva a povinnosti zaniknutej organizácie.
Hlasovanie:
za: 33
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 17

K bodu 13 – Plán a program zasadnutí Zastupiteľstva PSK na I.
polrok 2011: V zmysle § 11 ods. 3

zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve VÚC
v platnom znení predkladá predseda PSK Chudík Zastupiteľstvu PSK na schválenie plán
zasadnutí na I. polrok 2011 v termínoch 22. február, 19. apríl, 21. jún s orientačným návrhom
programu jednotlivých zasadnutí.
Diskusia:
Poslanec Vokál požiadal zapracovať do programu zasadnutí vo februári alebo v apríli
racionalizáciu prímestskej autobusovej dopravy. Predseda PSK Chudík chcel vedieť, ktorí
zástupcovia poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS sa zúčastnia rokovaní so SAD. Keď budú
známi účastníci týchto stretnutí, oficiálne zvolá rokovania. Poslanec Tarcala podporuje
návrh poslanca Vokála aj v súvislosti s tým, že od 1. 1. 2012 prejde na PSK aj pôsobnosť
v oblasti regionálnej železničnej dopravy. Preto budú nevyhnutné tieto rokovania vo vzťahu
prípravy modelu PSK so šetrením svojich nákladov a zabezpečením dopravnej obslužnosti
územia PSK pre spokojnosť občanov. Poslankyňa Čížiková navrhla zaradiť do programu
zasadnutia dňa 19. apríla 2011 bod s názvom Návrh racionalizácie kultúrnych zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK so zameraním na osvetové zariadenia. Predseda PSK
Chudík upozornil poslankyňu Čížikovú, že jej návrh je v rozpore so schváleným uznesením
k návrhu rozpočtu na rok 2011.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ s c h v a ľ u j e
plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na I. polrok 2011 v termínoch:
22. február 2011, 19. apríl 2011, 21. jún 2011
B/ b e r i e n a v e d o m i e
informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na I. polrok 2011.
Hlasovanie:
za: 49
proti: 0
zdržali sa: 4
Návrh na uznesenie bol schválený.

K bodu 14 – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK: J.
Gaľan, poverený vedením odboru organizačného Úradu PSK uviedol, že predmetom
predkladaného materiálu v bode B.1 je odpredaj prebytočného nehnuteľného majetku
v katastrálnom území Orkucany do vlastníctva fyzických osôb na základe verejnej obchodnej
súťaže a v bode B.2 prevod pozemkov pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia mostov na
cestách II. a III. triedy PSK – 1. etapa, úsek č. 3 Zálesie – Spišská Stará Ves“ z vlastníctva
predávajúcich do vlastníctva kupujúceho PSK. Návrhy boli prerokované komisiou dopravy
a komisiou pre správu majetku.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
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Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11, ods. 2 zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a), ods. 1, písm. a), c), ods. 2 a ods. 3
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších
predpisov a v súlade s § 8 a § 10 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje

B.1

prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 109, k.ú. Orkucany, a to:
pozemku registra: C KN parc. č. 119/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 165 m2
C KN parc. č. 119/2 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 214 m2
C KN parc. č. 118/1 – záhrady o výmere 466 m2
stavby: rodinný dom súp. číslo 105 na parcele C KN č. 119/1
ťarchy:
bez zápisu
a
príslušenstva - dreváreň na parcele C KN č. 119/2, vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka,
prípojka kanalizácie, predložené schody, okapový chodník
do bezpodielového spoluvlastníctva kupujúcich – Martina Miščíka a manželky Márie
Miščíkovej, rod. Zakuťanskej, Prídavkova 22, 083 01 Sabinov, ktorých návrh na uzatvorenie
kúpnej zmluvy doručený vo verejnej obchodnej súťaži bol komisiou vyhodnotený ako
najvhodnejší, za ponúknutú kúpnu cenu 11.800,00 € .
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 53/2010 zo dňa
18.05.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 11.800,00 €.

B.2

prevod nehnuteľností pre realizáciu stavby „Rekonštrukcia mostov na cestách II. a III. triedy
PSK-1.etapa, úsek č. 3 Zálesie – Spišská Stará Ves“, a to:
a) prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Obce Matiašovce, Matiašovce 74, 059 04 Spišské
Hanušovce, zapísanej na LV č. 963, v k. ú. Matiašovce, a to:
novovytvorenej parcely pozemku registra C KN 624/2, druh pozemku – zastavané plochy
o výmere 241 m2, odčlenenej od parcely registra E KN 4174/1, druh pozemku – ostatné
plochy o výmere 758 m2, geometrickým plánom č. 7/2009 zo dňa 9. 3. 2009 vyhotoveným
geodetickou kanceláriou MK-GPS, Mgr. Miroslavom Kseňákom, Malá Ida 97, úradne
overeným Správou katastra Kežmarok dňa 24.3.2009 pod č. G1 -224/09,
ťarchy:
bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1,00 €
b) prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Lesopôdohospodárskeho pozemkového spoločenstva,
059 05 Matiašovce, IČO: 319 889 62, zapísanej na LV č. 985, v k. ú. Matiašovce, a to:
novovytvorenej parcely pozemku registra C KN 630/2, druh pozemku – zastavané plochy
o výmere 347 m2, odčlenenej od parcely registra E KN 1658, druh pozemku – trvalé
trávnaté porasty o výmere 5872 m2, E KN 1659, druh pozemku – trvalé trávnaté porasty
o výmere 273 m2, E KN 4173, druh pozemku – ostatné plochy o výmere 129 m2,
geometrickým plánom č. 7/2009 zo dňa 9.3.2009 vyhotoveným geodetickou kanceláriou
MK-GPS, Mgr. Miroslavom Kseňákom, Malá Ida 97, úradne overeným Správou katastra
Kežmarok dňa 24.3.2009 pod č. G1 -224/09,
ťarchy:
bez zápisu
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do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 1,00 €
c) prevod nehnuteľnosti vo vlastníctve Mgr. Márie Škantárovej, rod. Pisarčíkovej, Jesenského
377/7, 061 01 Spišská Stará Ves, zapísanej na LV č. 1057, v k. ú. Matiašovce, a to:
novovytvorenej parcely pozemku registra C KN 624/3, druh pozemku – zastavané plochy
o výmere 70 m2, odčlenenej od parcely registra E KN 1660, druh pozemku – trvalé trávnaté
porasty o výmere 505 m2, geometrickým plánom č. 7/2009 zo dňa 9.3.2009 vyhotoveným
geodetickou kanceláriou MK-GPS, Mgr. Miroslavom Kseňákom, Malá Ida 97, úradne
overeným Správou katastra Kežmarok dňa 24.3.2009 pod č. G1 -224/09,
ťarchy:
bez zápisu
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01
Prešov, IČO: 37 870 475, za kúpnu cenu 94,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 90/2010 zo
dňa 21. 06. 2010, vyhotoveným znalcom Ing. Františkom Heželom v zmysle vyhlášky MS
SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších
predpisov, predstavuje 94,00 €.

Hlasovanie:
za: 47
Návrh na uznesenie bol schválený.

proti: 0

zdržalo sa: 6

K bodu 15A – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK
– prípad hodný osobitného zreteľa:

J. Gaľan, poverený vedením odboru
organizačného Úradu PSK uviedol, že predmetom predkladaného materiálu je prevod
pozemku v správe Gymnázia Poprad do vlastníctva kupujúceho - Ing. Ľ. Jurinyi, Záhradná
550, 059 39 Šuňava. Návrh bol prerokovaný komisiou školstva, mládeže, TV a športu
a komisiou pre správu majetku. V tomto prípade bol pri predaji uplatnený postup podľa § 9a,
ods. 8. písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC, t. j. prevod vlastníctva bez
zverejnenia zámeru na odpredaj majetku. Z uvedeného dôvodu je pri schvaľovaní uznesenia
potrebný súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov PSK.
Diskusia:
Poslanec Ledecký poukázal na momentálnu skutočnosť, že pozemok PSK odpredal
kupujúcim manželom Podhorányovým, ktorí ho následne odpredali Ľ. Jurinyimu. Na liste
vlastníctva má tento pozemok zapísaný PSK, spolu s finančným prostriedkami na účte od
manželov Podhorányových. Aby PSK nevyrobil ďalší právny problém, navrhol osloviť
manželov Podhorányových, aby im mohol previesť peniaze späť na ich účet a následne potom
by sa hlasovalo o tomto materiáli. Z uvedených dôvodov navrhol stiahnuť materiál
z dnešného rokovania, alebo nehlasovať za predložený návrh. Poslanec Baran nerozumie
súvislostiam, nakoľko ide o dve nezávislé veci, a to vzťah manželov Podhorányových s PSK
a vzťah p. Jurinyiho s PSK. Predseda PSK Chudík vysvetlil, že to nie sú dva nesúvislé veci.
Pri odpredaji pozemku v správe Gymnázia v Poprade v II. volebnom období mu vtedy
podpredseda PSK Baran povedal, že istá pani nebude kupovať tento pozemok, lebo je jeho
sestrou. Vtedy došlo k dvom predajom dcéram riaditeľa Gymnázia v Poprade. Keď vtedy
oponoval, že ide o blízku osobu, snažili sa mu poslanci poslaneckého klubu KDH-SDKÚ-DS
vyhovoriť, že Občiansky zákonník hovorí ináč. Lenže bolo úplne jasné a zreteľné, že protest
prokurátora prejde. Uznesenie bolo zrušené a ďalším rozhodnutím súdu bol prevedený
majetok naspäť na PSK s tým, že už ho má aj na liste vlastníctva. V každom prípade PSK
nemá vysporiadaný vzťah s kupujúcou Mgr. Podhorányovou. Prečo by mal PSK predať
priamo pozemok Ing. Ľ. Jurinyimu, keď nemá ešte vysporiadaný ani tento vzťah. PSK to
môže riešiť vrátením peňazí Mgr. Podhorányovej, tá ich vráti Ing. Jurinyimu a PSK môže
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predávať pozemok na základe verejnej obchodnej súťaže. Poslanec Kubík poznamenal, že
fyzicky sa tieto veci dostali do kvalitatívne inej polohy, lebo časť tohto územia sa doriešila
z pohľadu zámeru, ktorý sa tam mieni realizovať. V rámci tohto riešenia bol riešený aj
dopravný uzol medzi ulicou Kukučínovou a cestou I/67. Vzhľadom na tieto skutočnosti je
Ing. Jurinyi v tomto prípade nevinne, utrpel by veľkú ujmu a domnieva sa, že by sa to
nezastavilo len v tejto polohe, keď je sčasti vôľa alebo nevôľa vyhovieť Ing. Jurinyimu.
Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhol, aby PSK ukončil tie veci, ktoré sa vyvinuli do
súčasnej podoby a fyzický stav je úplne ako bol v roku 2008. Osobne sa prihovára za
doriešenie týchto vecí v zmysle navrhovaného uznesenia. Požiadal predkladateľa materiálu
o vysvetlenie, v akej situácii sa nachádza technický vzťah medzi VÚC a Ing. Podhoránym. J.
Gaľan vysvetlil súčasnú situáciu. Keď po rozhodnutí súdu majetok nadobudol opäť PSK,
odbor organizačný požiadal Ing. Podhorányho o oznámenie čísla účtu, na ktorý by mu mohol
zaslať finančné prostriedky. Finančný odbor mal včera tieto finančné prostriedky previesť na
jeho účet. V tomto prípade je už možný priamy prevod medzi PSK a Ing. Jurinyim. Predseda
PSK Chudík chcel vedieť, prečo PSK žiada manželov Podhorányových o vysporiadanie ich
vecí, keď oni vlastne nežiadajú peniaze naspäť a to len preto, aby dnes mohol byť schválený
prevod Ing. Jurinyimu. Tento spôsob sa mu nepáči. Najprv si PSK musí vysporiadať svoj
vzťah s manželmi Podhoranyovými. Je logické, že musia požiadať PSK o vrátenie peňazí
a PSK ich musí vrátiť. Požiadal poslanca Kubíka, aby sa o tomto predaji už nič nehovorilo,
lebo manželia Podhorányovi predali predmetný pozemok mesiac po kúpe od PSK Ing.
Jurinyimu. Požiadal, najprv dohoddnúť vrátenie peňazí manželov Podhorányovým a potom
zastupiteľstvo rozhodne o ďalšom predaji. Momentálne nemá PSK s Ing. Jurinyim žiaden
vzťah v danej veci. Môže žalovať PSK, ale ako druhý v poradí. Zastupiteľstvo PSK spravilo
chybu odhlasovaním a schválením daného prevodu. Poslanci PSK z poslaneckého klubu
KDH-SDKÚ-DS ho presviedčali rok, aby išiel do takéhoto hlasovania.
Pozmeňovací návrh poslanca Ledeckého:
- stiahnuť bod 15A z dnešného rokovania.
Hlasovanie:
za: 38
proti: 0
zdržalo sa: 14
Pozmeňovací návrh bol schválený.

K bodu 15B – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK
– prípad hodný osobitného zreteľa:

J. Gaľan, poverený vedením odboru
organizačného Úradu PSK uviedol, že predmetom predkladaného materiálu je prevod
pozemku v správe Gymnázia Poprad do vlastníctva kupujúceho TECHPETROL, s. r. o.,
Kukučínova 4245, 085 01 Poprad za účelom vybudovania prístupovej cesty na náklady
kupujúceho a bezodplatného zriadenia vecného bremena v prospech PSK – Gymnázium
Poprad. Návrh bol prerokovaný komisiou školstva, mládeže TV a športu a komisiou pre
správu majetku. V tomto prípade bol pri predaji uplatnený postup podľa § 9a, ods. 8. písm. c)
zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC, t. j. prevod vlastníctva bez zverejnenia zámeru na
odpredaj majetku. Z uvedeného dôvodu je pri schvaľovaní uznesenia potrebný súhlas 3/5
väčšiny prítomných poslancov PSK.
Diskusia:
Poslanec Lešo poznamenal, že po zasadnutiach obidvoch komisií sa prišlo na niektoré
majetkovoprávne nezrovnalosti. Z tohto dôvodu navrhol stiahnuť materiál z rokovania.
Predseda PSK Chudík upozornil na bod A návrhu na uznesenie, kde je prevádzaný majetok
uvedený ako prebytočný a následne na samotný materiál, kde správca majetku – Gymnázium
Poprad v stanovisku k žiadosti záujemcu súhlasil s odpredajom predmetných pozemkov so
zriadením vecného bremena práva využívať zrekonštruované komunikácie pre zásobovanie
25

školskej jedálne. Podľa jeho názoru nie je prevádzaný majetok prebytočný. Poslanec Oros
pripomenul, že na zasadnutí komisie pre správu majetku pri prerokovávaní bodu 15A boli
všetci jej členovia za. Pri tomto bode bol znalecký posudok 40€/m2. Hneď na tej istej ploche
tohto gymnázia je znalecký posudok 10€/m2. Tu je vidieť, aké zázraky dokážu robiť znalci.
Podľa slov predsedu PSK Chudíka je to možno preto, že pozemok je okrajový a nedá sa na
ňom stavať. Vie, že PSK prichádza o finančné prostriedky, ale keď je potrebná rekonštrukcia
cesty, mohol by PSK vytvoriť s touto firmou združenú investíciu a bude to čisté. Ak by to
napadol prokurátor, PSK by to musel stiahnuť. V prípade žiadania vecného bremena nie je
možné vyhlásiť majetok za prebytočný.
Pozmeňovací návrh poslanca Leša:
- stiahnuť bod 15B z dnešného rokovania.
Hlasovanie:
za: 50
proti: 0
zdržalo sa: 0
Pozmeňovací návrh bol schválený.

K bodu 15C – Majetkové prevody nehnuteľného majetku PSK
– prípad hodný osobitného zreteľa:

J. Gaľan, poverený vedením odboru
organizačného Úradu PSK uviedol, že predmetom predkladaného materiálu je prevod
rodinného domu v Sabinove v katastrálnom území Sabinov do vlastníctva fyzickej osoby.
Kupujúci je vlastníckom pozemku pod stavbou, ktorá je predmetom navrhovaného predaja
ako aj vlastníkom susediacich pozemkov. Pri predaji bol uplatnený postup podľa § 9a, ods. 8.
písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku VÚC, t. j. prevod vlastníctva bez zverejnenia
zámeru na odpredaj majetku. Z uvedeného dôvodu je pri schvaľovaní uznesenia potrebný
súhlas 3/5 väčšiny prítomných poslancov PSK. Predložený materiál prerokovala komisia pre
správu majetku, ktorá odporúča Zastupiteľstvu PSK navrhovaný prevod schváliť.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2, zákona NR SR
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych
krajoch) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a), ods. 8, písm. e) zákona NR SR č.
446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov
a v súlade s § 8, ods. 7, písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK
schválených uznesením Zastupiteľstva PSK č. 25/2010 dňa 2. 3. 2010
A.
k o n š t a t u j e,
že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný

B.

schvaľuje
trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov z dôvodu osobitného zreteľa v súlade s § 9a),
ods. 8, písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení
neskorších predpisov
prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 1319, k.ú. Sabinov, a to:
stavby: rodinný dom súp. číslo 691 na parcele C KN č. 1823/3
ťarchy: bez zápisu
a
príslušenstva - studňa, vodovodná prípojka, prípojka kanalizácie, žumpa, okapový chodník
do vlastníctva kupujúceho – Ing. Štefana Varholíka, Sládkovičova 30, 083 01 Sabinov,
za kúpnu cenu 10.700,00 €.
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č.138/2010 zo dňa
02.11.2010, vyhotoveného znalcom Ing. Milanom Gardošom v zmysle vyhlášky MS SR
č.492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 10.700,00 €.

Hlasovanie:
za: 45
proti: 0
zdržalo sa: 9
Návrh na uznesenie bol schválený trojpätinovou väčšinou prítomných poslancov PSK.
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K bodu 16 – Rôzne:
A/ Protest prokurátora proti VZN PSK č. 16/2009 o výške úhrady za
prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti: Predseda PSK Chudík
pripomenul, že predmetné VZN schválilo Zastupiteľstvo PSK uznesením č. 499/2009 dňa 7.
4. 2009. Krajská prokuratúra v Prešove navrhuje protestom prokurátora VZN PSK č. 16/2009
zrušiť ako vydané v rozpore s právnymi predpismi z dôvodu nejednotných platieb na podnet
Slovenskej lekárskej komory. Keďže pre krátkosť času nebol protest prokurátora prerokovaný
v komisiách, navrhol prijať 2. alternatívu návrhu na uznesenie a PSK sa k nemu vyjadrí po 10.
zasadnutí zastupiteľstva dňa 22. 2. 2011. Osobne nechápe tento protest prokurátora, lebo
možno v budúcnosti bude musieť PSK určiť výšku platby každému lekárovi zvlášť.
Diskusia: nikto z prítomných poslancov PSK sa neprihlásil do diskusie.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
A/ b e r i e n a v e d o m i e
protest prokurátora Krajskej prokuratúry v Prešove Kd 190/10 – 5 z 12. novembra
2010 podľa § 21 ods. 1 písm. a) bod 1 v spojení s § 25 zákona č. 153/2001 Z. z.
o prokuratúre v platnom znení proti Všeobecne záväznému nariadeniu Prešovského
samosprávneho kraja č. 16/2009 o výške úhrady za prednostné poskytnutie
ambulantnej starostlivosti
B/ u k l a d á
vedúcemu odboru zdravotníctva Úradu PSK predložiť protest prokurátora Kd
190/10-5 na najbližšie zasadnutie komisie zdravotníctva a zaradiť ho do programu
zasadnutia Zastupiteľstva PSK dňa 22. februára 2011.
Hlasovanie:
za: 40
proti: 0
zdržalo sa: 10
Návrh na uznesenie bol schválený.

B/ Návrh na zmenu právnej formy Ľubovnianskeho múzea – hrad Stará
Ľubovňa z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu: Ing. Holíková, PhD.,
vedúca odboru financií Úradu PSK uviedla, že podľa ustanovenia § 21 ods. 2 zákona
o rozpočtových pravidlách verejnej správy príspevková organizácia je právnická osoba VÚC,
ktorej menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na rozpočet PSK
zapojená príspevkom. Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa túto požiadavku nespĺňa
a percento výrobných nákladov pokrytých tržbami je dlhodobo viac ako 50 %. Za rok 2008 je
toto percento 58,62 a za rok 2009 dosiahla percento 50,97. Ak nastane takáto situácia, zákon
ukladá povinnosť pre zriaďovateľa príspevkovej organizácie zrušiť ju k 31. decembru roka,
v ktorom zistí, že jej tržby nepokrývajú výrobné náklady podľa citovaného zákona počas
najmenej dvoch po sebe bezprostredne nasledujúcich rokoch. Jednou z foriem zrušenia
príspevkovej organizácie je v súlade s opatrením ministerstva financií aj zmena formy
hospodárenia, a to z príspevkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu. Preto navrhuje
Zastupiteľstvu PSK schváliť zmenu právnej formy Ľubovnianskeho múzea –hrad Stará
Ľubovňa, Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 37781235 z príspevkovej organizácie na
rozpočtovú organizáciu v termíne od 1. januára 2011. Ak by nedošlo k tejto zmene, v danom
prípade nastáva situácia, keď by PSK z verejných príspevkov nemohol financovať túto
organizáciu formou príspevku ani dotácie, pretože Štatistický úrad SR vedie register
organizácií, pričom táto inštitúcia bola vyradená z miestnej samosprávy a preradená do
nefinančných korporácií. Buď ostane príspevkovou organizáciou bez príspevku, čo by bolo
pre ňu likvidačné, alebo PSK prevedie formu hospodárenia z príspevkovej na rozpočtovú
organizáciu tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.
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Diskusia:
Poslanec Sokol upozornil na chybu v uznesení, kde má byť správne uvedený termín od 1.
januára 2011.
Návrh na uznesenie:
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja
s c h v a ľ u j e zmenu právnej
formy Ľubovnianskeho múzea – hrad Stará Ľubovňa, Zámocká 22, 064 01 Stará
Ľubovňa, IČO: 37781235 z príspevkovej organizácie na rozpočtovú organizáciu
v termíne od 1. januára 2011.
Hlasovanie:
za: 53
proti: 0
zdržalo sa: 0
Návrh na uznesenie bol schválený.

C/ Prehľad o účasti PSK v organizáciách a záujmových združeniach:
Predseda PSK Chudík uviedol, že v súlade s uznesením Zastupiteľstva PSK č. 107/2010 bod
C.5 dostali poslanci PSK pred zasadnutím prehľad o účasti PSK v organizáciách
a záujmových združeniach.

K bodu 17 – Interpelácie poslancov:

nikto z prítomných poslancov PSK

nevzniesol interpeláciu.

K bodu 18 – Záver: Predseda PSK Chudík

ukončil 9. zasadnutie Zastupiteľstva
PSK a pozval ich na ďalšie 10. zasadnutie Zastupiteľstva PSK so schváleným termínom dňa
22. 2. 2011 o 10.00 hod. Zároveň pozval poslancov PSK na slávnostné odovzdávanie Cien
PSK dňa 11. 1. 2011 v historickej budove DJZ v Prešove.
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Zapisovateľka:
Katarína Očkaiová
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Overovatelia zápisnice:

Ing. Ján Ragan

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

Ing. Andrea Turčanová

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

Stanislav Kubánek
riaditeľ Úradu PSK

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

MUDr. Peter Chudík
predseda PSK

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