
 
Predseda Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 18 ods. 6 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom Prešovského samosprávneho kraja  (ďalej 
len „Zásady“) vydáva  
 
 

DODATOK č. 4   
 

K ZÁSADÁM HOSPODÁRENIA  A  NAKLADANIA  S  MAJETKOM  
PREŠOVSKÉHO  SAMOSPRÁVNEHO  KRAJA   

 
 

 
Čl. I.  

Predmet úpravy  dodatku  
 

1. Predmetom úpravy dodatku je vykonanie formálnej úpravy  Zásad súvisiacej so 
zmenou organizačnej štruktúry  Úradu Prešovského samosprávneho kraja ku dňu 
01.04.2018.  

 
 

Čl. II 
1. § 1 – Úvodné ustanovenia  - ods. 3 znie takto :  

 
Za vecne príslušný útvar samosprávneho kraja pri hospodárení a nakladaní s majetkom 
samosprávneho kraja sa v zmysle týchto Zásad , ak ďalej nie je uvedené inak, považuje :  
 

• Odbor správy majetku – ak ide o nehnuteľný majetok samosprávneho kraja, okrem 
nehnuteľného majetku na ktorý sa vzťahuje špeciálna právna úprava21)  
 

• kancelária riaditeľa ÚPSK, Oddelenie správy vnútornej prevádzky ak ide 
o hnuteľné veci , s ktorými hospodári Úrad samosprávneho kraja 
 

• Odbor financií  – ak ide o finančné prostriedky, pohľadávky, majetkové práva, záväzky, 
cenné papiere 

 
• Odbor regionálneho rozvoja ; odbor dopravy; odbor školstva, mládeže, telesnej 

výchovy a športu ; odbor kultúry; odbor sociálnych vecí a rodiny; odbor 
zdravotníctva, odbor financií, odbor cezhraničných a iných programov EÚ, odbor 
SO pre IROP, kancelária predsedu PSK , kancelária riaditeľa ÚPSK, útvar 
hlavného kontrolóra   - ak ide o hnuteľné veci zverené do správy správcovi v riadiacej 
pôsobnosti príslušného odboru alebo vzťahujúce sa k výkonu činností , ktoré sú zhodné  
s predmetom činnosti príslušného odboru  

 
• Správa a údržba ciest PSK – ak ide o nehnuteľný majetok samosprávneho kraja na 

ktorý sa vzťahuje špeciálna právna úprava21) Pri výkone pôsobnosti vecne príslušného 



útvaru, Správa a údržba ciest PSK zodpovedá aj za výkon predbežnej finančnej kontroly 
odobrenej príslušnými útvarmi správcu, okrem kontroly finančného krytia, ktoré 
garantuje odbor financií Úradu PSK a kontroly správnosti vecnej stránky , ktorú odobrí 
odbor dopravy Úradu PSK.  
  
 

Čl. III 
 

1. Ostatné ustanovenia Zásad ostávajú týmto dodatkom nedotknuté. 
 

2. Práva a povinnosti ukladané Zásadami vecne príslušným útvarom podľa organizačnej 
štruktúry platnej do 31.03.2018 sa počnúc 01.04.2018 pokladajú za práva a povinnosti 
ukladané vecne príslušným útvarom podľa § 1 ods. 3 tohto dodatku.  
 

3. Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 01.04.2018.  
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD.  
 predseda 
 Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V Prešove dňa 29.03.2018 
 
 
 
 
 


