
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

z 15. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 15. decembra 2015  
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
259.     k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
260.      k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2016                                                
 
261.      k návrhu VZN PSK č. ../2015,  ktorým  sa mení  a dopĺňa VZN PSK č. 20/2010 o podmienkach  
                 poskytovania  finančného  príspevku  akreditovanému  subjektu,  právnickej osobe, fyzickej osobe alebo   
                 obci na vykonávanie  opatrení  sociálnoprávnej  ochrany  detí  a sociálnej kurately na území PSK v znení  
                 VZN PSK č. 44/2014 
 
262.      k návrhu VZN PSK č. ../2015, ktorým sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako  
                súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov                             
 
263.      k návrhu  VZN PSK  č. ../2015,  ktorým  sa  mení a dopĺňa  VZN PSK č. 18/2010  o poskytovaní 
                 dotácií  z vlastných  príjmov  PSK  jazykovým  školám,  školským  zariadeniam  a  o  poskytovaní  dotácií   
                 zriaďovateľom  súkromných/cirkevných  ZUŠ,  súkromných/cirkevných  jazykových škôl a  súkromných/ 
                 /cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011,  VZN PSK č. 29/2012  
                 a VZN PSK č. 36/2013   
 
264.      k úprave rozpočtu č. 7/PSK/2015                                                                    
 
 

265.      k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 – 2018 
 
266.      k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK na roky  
             2016 – 2018 
                                                                                                 
267.      k rozdeleniu zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014                             
             
268.      k návrhu Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku  
             2025              
 
269.      k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016 
                                                                      
270.      k informatívnej správe o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie 
             Prešovského kraja na roky 2014 - 2020                                                                                 
 
 
 



271.     k informácii o projekte FIRE3 (Financovanie inovácií v oblasti obnoviteľných 
               zdrojov energie a energetickej efektívnosti) predkladanom v rámci programu  
               Interreg CENTRAL EUROPE 
 

272.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
273.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
274.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
275.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
276.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou 
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
 
277.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK 
 
278.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
279.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
280.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
281.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
282.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK – 
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
283.      k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
284.      k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
285.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2015  
             zo dňa 27. 10. 2015 
 
286.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 44/2014 
             zo dňa 22. 4. 2014 
 
287.      k návrhu na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia 
             kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“ 
 
288.      k návrhu na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia 
             objektu  Podtatranského múzea v Poprade“  v  súvislosti so zmenou stavby pred  
             dokončením 
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289.      k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova  
             objektov  Šarišského  múzea  v  Bardejove“  (kód  ITMS:  22130120103)   ROP,  
             Opatrenie 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov    
 
290.      k   schváleniu   financovania  projektu  „Monitoring  klimatických  podmienok  
             a zjazdnosti komunikácií v slovensko-ukrajinskom pohrani čí“ v rámci Schémy 
             malých grantov Nórskeho finančného mechanizmu 
 
291.      k návrhu na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku 
             horu v Levoči“ – mesto Levoča a Prešovský samosprávny kraj 
 
292.      k návrhu na schválenie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie a predfinancovanie 
             z rozpočtu PSK 
 
293.      k návrhu odmien hlavnému kontrolórovi PSK, poslancom Zastupiteľstva PSK  
             a podpredsedom PSK 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 259 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívnu správu o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK. 
        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 260 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na I. polrok 2016 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e  
 
plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na I. polrok 2016. 
 
        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 261 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2015,  ktorým  sa mení  a  dopĺňa VZN PSK č. 20/2010  o  podmienkach  
poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej osobe, fyzickej osobe  alebo  
obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na území PSK v znení  
VZN PSK č. 44/2014                                                                                                                

________________________________________________________________ 
     

Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 8 ods. 1 a § 11 ods. 2 písm. a) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a § 76 písm. f) bod 1 a § 88 ods. 1 
a ods. 4 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  
 
s c h v a ľ u j e  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 50/2015, ktorým sa 
mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 20/2010 
o podmienkach poskytovania finančného príspevku akreditovanému subjektu, právnickej 
osobe, fyzickej osobe alebo obci na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí 
a sociálnej kurately na území Prešovského samosprávneho kraja v znení VZN PSK č. 
44/2014. 
 
                                                      
V Prešove dňa 15. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár  



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 262 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2015,  ktorým  sa ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov 
ako súčasť Strednej odbornej školy elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov                                  
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 8 ods. (1) a § 11 ods. (2) písm. 
a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 596/2003 
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení 
 
s c h v a ľ u j e   
 

Všeobecne záväzné  nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 51/2015, ktorým sa 
ruší Školský internát, Kukučínova 2, Stropkov ako súčasť Strednej odbornej školy 
elektrotechnickej, Hviezdoslavova 44, Stropkov k 31. 12. 2015. 
 
                                                   
 
V Prešove dňa 15. decembra 2015 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 

  



    Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 263 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k  návrhu  VZN PSK  č. ../2015,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa  VZN PSK  č.  18/2010  o  poskytovaní 
dotácií   z  vlastných  príjmov  PSK  jazykovým školám, školským zariadeniam a  o  poskytovaní  dotácií 
zriaďovateľom  súkromných/cirkevných  ZUŠ,  súkromných/cirkevných jazykových škôl a súkromných/ 
/cirkevných školských zariadení v znení VZN PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012 
a VZN PSK č. 36/2013                                                                                               
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo  Prešovského  samosprávneho  kraja   podľa  zákona  NR SR č. 302/2001 Z.  z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)  v znení neskorších 
predpisov a zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 52/2015,  ktorým sa 
mení  a dopĺňa VZN PSK č. 18/2010 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského 
samosprávneho kraja  jazykovým  školám,  školským  zariadeniam  a  o  poskytovaní dotácií 
zriaďovateľom    súkromných/cirkevných    základných    umeleckých    škôl,    súkromných/ 
/cirkevných  jazykových  škôl  a  súkromných/cirkevných  školských  zariadení v znení VZN 
PSK č. 22/2011, VZN PSK č. 26/2011, VZN PSK č. 29/2012, VZN PSK č. 36/2013.    
                                                   
 
V Prešove dňa 15. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 264 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k úprave rozpočtu č. 7/PSK/2015 Prešovského samosprávneho kraja 
pre rok 2015 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm.  d) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
A.  s c h v a ľ u j e   úpravu rozpočtu č. 7/PSK/2015: 
 
A.1  Bežný rozpočet  takto: 
 
 Bežné príjmy upraviť o         0 €        na              162 968 392 € 
 Bežné výdavky upraviť o                   –    3 205 €         na              160 850 280 € 

 
v tom: 
Sociálne zabezpečenie      

 DSS Vranov nad Topľou – presun do kapitálových výdavkov (zdroj 41)           - 3 205 € 
    
A.2  Kapitálový rozpočet takto: 
  
 Kapitálové príjmy upraviť o                  0 €       na                  5 034 872 € 
 Kapitálové výdavky upraviť o        +  3 205 €        na                34 927 293 € 

 
v  tom: 
Úrad PSK                     +    203 263 € 
Projekty                                 –    276 100 € 

 Vzdelávanie                                                         +      21 600 € 
 Sociálne zabezpečenie         +      54 442 € 
  
A.3 Rozpis kapitálových výdavkov 
 
 Úrad PSK 
 08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo (zdroj 41) 
 Združená investícia – Vybudovanie tréningovej športovej haly s umelou ľadovou plochou  
  pre žiakov základných a stredných škôl a širokú verejnosť (uzn. ZPSK č. 157/2015  
            z 10.2.2015) - dofinancovanie                          200 000 € 
 Šarišské múzeum Bardejov – Rekonštrukcia objektu S03 Rhodyho 2 – dofinacovanie   3 263 €                                                                                                                                    
 

 



Projekty  
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť (zdroj 41) 
Nerozpísaná rezerva                       -   39 598 € 
 
10 Sociálne zabezpečenie (zdroj 41)       

 Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov                               - 236 502 € 
 
Vzdelávanie 
09 Vzdelávanie (zdroj 41) 
ŠvP Detský raj – Konvektomat                  7 500 € 
ŠvP Detský raj – Plynový sporák                     4 000 € 
Stredná pedagogická škola Levoča – Elektrická výklopová panvica          4 800 € 
Gymnázium Jána Adama Raymana Prešov – Univerzálny robot           5 300 € 

 
  Sociálne zabezpečenie 
  10 Sociálne zabezpečenie (zdroj 41) 
  DSS Legnava – Kombinovaný sporák              1 806 €  
  CSS Clementia Ličartovce – Kombinovaný sporák            3 200 €  
  CSS Dúbrava – Rekonštrukcia kúpeľní              7 751 € 
  CSS Garden Humenné – kanalizačná prípojka                       35 000 € 
  DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Sušička bielizne                      3  480 € 
  DSS Vranov nad Topľou – Rekonštrukcia ergoterapeutickej miestnosti          3  205 €    
 
                                                  
 
 
 
 
V Prešove dňa 15. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 
 
 
 

- 2 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 265 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu rozpočtu PSK na roky 2016 - 2018 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 11 ods. 2 písm. d) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
A.      s c h v a ľ u j e 

 
A.1.  rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre rok 2016 v nasledovnom členení:  

 Príjmy celkom (vrátane finančných operácií príjmových)                188 555 375 € 

             Výdavky celkom (vrátane finančných operácií výdavkových)               188 555 375 €                       

             v tom: 

 1. Bežný  rozpočet 
Bežné príjmy        167 450 000 € 
Bežné výdavky       156 620 000 € 
 

 2. Kapitálový  rozpočet 
Kapitálové príjmy         1 350 000 € 
Kapitálové výdavky                   30 215 181 € 

  
3. Finančné operácie 

Finančné operácie príjmové       19 755 375 € 
Finančné operácie výdavkové                                                           1 720 194 € 
 

             Príjmy celkom                   168 800 000 € 

             Výdavky celkom                              186 835 181 € 

 
4. Zmenu stavu záväzkov a pohľadávok       1 506 000 € 

       
5. Programový rozpočet 

Program 001 Plánovanie, manažment, kontrola     1 680 050 € 
 Program 002 Rozvoj kraja     23 227 901 € 
Program 003 Interné služby       1 816 000 € 



Program 004 Doprava a komunikácie    44 072 000 € 
Program 005 Vzdelávanie     71 854 700 € 
Program 006 Kultúra      10 158 580 € 
Program 007 Sociálne zabezpečenie    28 187 800 € 
Program 008 Zdravotníctvo            10 800 € 
Program 009 Administratíva       5 827 350 € 

 
A.2. účelové prostriedky bežného rozpočtu: 

a) 3 000 000 € - dotácie pre neštátne základné umelecké školy a neštátne školské    
  zariadenia (súkromné a cirkevné školské zariadenia) 

b) 6 050 000 € - dotácie neverejným a verejným poskytovateľom sociálnych služieb  
                                          v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. a vykonávateľov opatrení      

  sociálnoprávnej ochrany v súlade so zákonom č. 305/2005 Z. z.   
c) 18 130 000 € - pre dopravcov na platby za služby vo vnútroštátnej doprave 
d)      300 000 € - dotácie v zmysle VZN PSK č. 15/2008 o poskytovaní dotácií  

                                          z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja 
e) 100 000 € - pre oblasť kultúrnych služieb na nákup knižného fondu 

 
A.3. rozpis kapitálových výdavkov: 
 
Úrad PSK  
      (01) Všeobecné verejné služby (zdroj 41) 

Úrad PSK – Rekonštrukcia zasadačky v budove PSK           270 000 € 
Úrad PSK – Nákup OMV               110 000 € 

  
(08) Rekreácia, kultúra a náboženstvo (zdroj 41) 
Združená investícia medzi PSK a mestom Snina – Vybudovanie futbalového ihriska 
s umelým trávnatým povrchom (uznesenie ZPSK č. 206/2015 z 25.8.2015)         100 000 € 
Združená investícia medzi PSK a mestom Stará Ľubovňa – Vybudovanie futbalového 
ihriska s umelým trávnatým povrchom (uznesenie ZPSK č. 205/2015 z 25.8.2015)        100 000 € 
 

Cestná doprava 
(04.5) Cestná doprava (zdroj 41) 
Rekonštrukcia havarijných úsekov ciest III. triedy – 4. etapa: 
III/3183 Livov – Lukov              180 000 € 
III/3480 Livov  – Livovská Huta                70 000 € 
III/3490 Lopuchov I. etapa              160 000 € 
III/3505 Stebník – dokončenie                31 000 € 
III/3515 Hažlín – Ortuťová 1. etapa             165 000 € 
III/3223 Torysky               170 000 € 
III/3214 Brutovce               200 000 € 

 
Kultúrne služby 

(08) Rekreácia, kultúra a náboženstvo (zdroj 41) 
Divadlo Jonáša Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených  
plôch – 2. etapa               210 905 € 

 
Vzdelávanie  

(09)  Vzdelávanie (zdroj 41) 
Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov – Centrum odborného vzdelávania –  
- nákup CNC strojov                                        65 000 € 
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Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2015: 
 
Cestná doprava 

(04.5) Cestná doprava  
Investičné akcie schválené uznesením ZPSK č. 173/2015 z 21.4.2015 (zdroj 52)           7 500 000 € 
Rekonštrukcia ciest III/06815, Prešov, ul. Kuzmányho, prestavba (rezervný fond)              65 000 € 
Sypač pre stredisko Tatranská Štrba (rezervný fond)                       235 000 €  
 

Kultúrne služby 
(08) Rekreácia, kultúra a náboženstvo (rezervný fond)    
Divadlo Jonáša Záborského Prešov – Rekonštrukcia námestia a spevnených  
plôch – 1. etapa               397 675 € 
 

Vzdelávanie  
(09)  Vzdelávanie(rezervný fond) 
SOŠ, Garbiarska ul., Kežmarok – Rekonštrukcia telocvične                        50 900 € 
Škola v prírode Detský raj – Vybudovanie čističky odpadových vôd          138 800 €     
 
 

Sociálne zabezpečenie 
(10) Sociálne zabezpečenie (zdroj 52) 
DSS Sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – Deinštitucionalizácia a rekonštrukcia 
kanalizácie v DSS sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí                               878 000 € 
 

 
B. b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
 rozpočet Prešovského samosprávneho kraja pre roky 2017 – 2018.  
 
                                                 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 266 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK  
na roky 2016 – 2018 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e   n a    v e d o m i e 
 
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k návrhu rozpočtu PSK  
na roky 2016 – 2018.         
 
 
                                                   
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 

 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 267 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k rozdeleniu zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. b) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov a v súlade s § 15 Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  

 
s ú h l a s í 

 
s rozdelením zisku spoločnosti Prešovské zdravotníctvo, a. s., za rok 2014 vo 
výške 100 848 eur nasledovne:  
 

- povinný podiel do zákonného rezervného fondu vo výške 9 960,- eur 
- zvyšnú sumu použiť na úhradu straty minulých rokov.   

 
 
                                                      
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 268 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu Stratégie PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom 
do roku 2025 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo   Prešovského  samosprávneho   kraja v zmysle  zákona  NR  SR 
č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o 
samosprávnych krajoch) v platnom znení a v súlade so zákonom NR SR č. 
282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v platnom znení 

 
s c h v a ľ u j e 
 
Stratégiu PSK pre mládež na roky 2015 – 2020 s výhľadom do roku 2025.       

 
                                             
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 269 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k plánu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A/ s c h v a ľ u j e                                                                            
 
      plán zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016 v termínoch: 
 
      23. február 2016, 26. apríl 2016, 21. jún 2016, 23. august 2016 
 
 
B/ b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
      informatívny návrh programu zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016.                                                                                
    
                                                     
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 270 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k informatívnej správe o príprave Regionálnej integrovanej územnej 
stratégie Prešovského kraja na roky 2014 – 2020 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle  zákona  NR  SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych 
krajoch) v platnom znení a v súlade so zákonom NR SR č. 282/2008 Z. z. 
o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v platnom znení 

 

b e r i e   n a    v e d o m i e 

 

informatívnu správu o príprave Regionálnej integrovanej územnej stratégie 
Prešovského kraja na roky 2014 - 2020. 
 
                                                           
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 271 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k    informácii    o    projekte   FIRE3   (Financovanie   inovácií   v   oblasti 
obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti) predkladanom 
v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE  
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e  
 

1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v  projekte FIRE3 
predkladanom  regiónom  Piemonte  v rámci 1. výzvy programu  Interreg  CENTRAL 
EUROPE s plánovaným rozpočtom pre Prešovský samosprávny kraj vo výške 
143 175,00 eur 

2. spolufinancovanie tohto projektu  vo výške 15 %  z celkového plánovaného rozpočtu 
pre Prešovský samosprávny kraj, t. j. do výšky 21 476,25 eur 

3. zabezpečenie realizácie tohto projektu a jeho predfinancovania z rozpočtu 
Prešovského samosprávneho kraja po schválení projektu.                                                      

 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 272 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa 
________________________________________________________________ 

    
     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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho - Obec Holčíkovce, Holčíkovce 40, 094 05 
Holčíkovce, IČO: 00332429, zapísaného na LV č. 2, k. ú. Holčíkovce, a to:  

 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 321/40, ostatné plochy o výmere 1973 m2, 
parcelné číslo 321/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 47 m2, 
 
odčlenené od pozemku registra EKN, parcelné číslo 272/22, druh pozemku lesné pozemky o výmere 
109528 m2, zapísaný na LV č. 2, geometrickým plánom č. 215/2015 vyhotoveným GEODETUM, 
s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným Okresným 
úradom Vranov nad Topľou, katastrálnym odborom pod číslom G1-464/15, dňa 23. 09. 2015, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  bez zápisu,  
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 2020 m2.) 
 
do vlastníctva kupujúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu - Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu cenu 1,00 €. 
 

 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 

MUDr. Peter Chudík 
                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                           MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
                                                                            Ing. Anton Gašpár 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 273 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa 
________________________________________________________________ 

     
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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK  v platnom znení 
  

 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Bardejov, Radničné námestie 16, 
085 01 Bardejov, IČO: 00321842, zapísaného na LV č. 6279, k. ú. Bardejov, a to: 
pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 4257/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7979 m2, 
parcelné číslo 4258/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3505 m2, 
parcelné číslo 4258/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4317 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  bez zápisu, 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 15801m2.) 

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu cenu 1,00 €. 
                                                      
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                           MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                            Ing. Anton Gašpár 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 274 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku - kúpa 
________________________________________________________________ 

     
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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Mesto Stará Ľubovňa, 
Obchodná 1108/1, 064 01 Stará Ľubovňa, IČO: 00330167, a to:  

 
a) pozemky registra CKN zapísané na LV č. 3696, k. ú. Stará Ľubovňa: 

parcelné číslo 1934/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2040 m2, 
parcelné číslo 787/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4538 m2, 
parcelné číslo 3981/16, ostatné plochy o výmere 14 m2, 
parcelné číslo 3938/37, ostatné plochy o výmere 6197 m2, 
parcelné číslo 4543/35, ostatné plochy o výmere 173 m2, 
parcelné číslo 4628/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 750 m2, 
parcelné číslo 654/20, zastavané plochy a nádvoria o výmere 56 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu, 

 
b) pozemok registra CKN zapísaný na LV č. 9414, k. ú Stará Ľubovňa, parcelné číslo 7896, 

ostatné plochy o výmere 8256 m2 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
  
ťarchy: bez zápisu, 

 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 22024 m2.) 

 



do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, 
IČO: 37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest 
Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, za kúpnu 
cenu 1,00 €. 
   
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 275 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1  tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1    prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 

Vihorlatského múzea v Humennom, zapísaného na LV č. 2440, k. ú. Humenné, a to: 
 

pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 1705/1, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1208 m2 
parcelné číslo 1705/2, ostatné plochy  o výmere 1194 m2 

parcelné číslo 1705/3, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1208 m2  
parcelné číslo 1705/5, ostatné plochy  o výmere  551 m2  
parcelné číslo 1705/6, ostatné plochy  o výmere  327 m2 

parcelné číslo 1705/7, zastavané plochy a nádvoria  o výmere 1243 m2 

parcelné číslo 1705/8,  ostatné plochy  o výmere 412 m2 

 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 5525 m2.) 
 
stavba: budova, súpisné číslo 1686, na pozemku registra C KN parcelné číslo 1705/1 s 
príslušenstvom: vodovodná prípojka, kanalizácia, teplovod, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 
ťarchy: bez zápisu,   
 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  



Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 135/2015 zo 
dňa 23.09.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Mariánom Onderkom v zmysle vyhlášky MS SR 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 385.000,00 €, z toho stavba s príslušenstvom 298.128,00 €, pozemky      
86.872,00 €, pri jednotkovej cene pozemkov 15,72 €/m2. 

 
 

  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so  zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia. 
 
2.  Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške                 
stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 

 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady 

ostatných nákladov spojených s prevodom nehnuteľností, napr. nákladov za 
vypracovanie znaleckého posudku, geometrického plánu, s úhradou správneho 
poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 

 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení 

celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 

3.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a)  Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 
Prešovského samosprávneho kraja v termíne  do __ . __ . 20__  do  13:00  hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – budova bývalého Osvetového strediska v Humennom 

s pozemkami, k. ú. Humenné – neotvárať!“  
     

„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  

 
na adresu:  
Prešovský samosprávny kraj 
Odbor organizačný  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
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Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja.  
 

b)   Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD 
– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. 

živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) 
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti 
bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, 
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu 
......., oddiel ......, vložka ...   

– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na 
úrovni originálu 

– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za 
nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:                                          
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú 
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je 
zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (text 
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail. 
 

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

 
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 
e)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 

v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
 
f)  Vyhlasovateľ si v súlade s  § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený  doplnený  návrh  kúpnej  zmluvy  a  bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
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     podpísal   kúpnu   zmluvu.   V   prípade   neodôvodneného   nedodržania    termínu   na 
     podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 

víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania  kúpnej  zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 

 
h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 

ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  
 
i)  Vyhlasovateľ si v zmysle § 287  ods. 2  Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
  

          4.    Ohliadka majetku:  
 

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním 
návrhu po telefonickom dohovore – Mgr. Vasiľ Fedič, riaditeľ Vihorlatského múzea v 
Humennom (tel.: 057/7752240, mobil 0915954374).           

 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

                                    
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 276 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 
302/2001Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade § 16 písm. a), 
b) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1    prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja, Námestie 

mieru 2, Prešov, 080 01 Prešov, IČO: 37870475, v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 
14, 080 05 Prešov, IČO: 37936859, zapísaného na LV č. 1855, k. ú. Spišská Sobota, a to: 

 
pozemok registra CKN, parcelné číslo 1586, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2822 m2, 
 
stavby nezapísané na liste vlastníctva: hala pre garážovanie, opravu a údržbu pre nákladné 

    vozidlá, 
 
príslušenstvo:     ploty a vonkajšie úpravy, 
 
spoluvlastnícky podiel:    1/1, 
 
ťarchy:      bez zápisu, 
 
spôsobom uskutočnenia obchodnej verejnej súťaže do vlastníctva kupujúceho, ktorého 
návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy doručený v obchodnej verejnej súťaži bude komisiou 
vyhodnotený ako najvhodnejší.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 2/1015 zo dňa 
30. 09. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Vierou Spišiakovou v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 



predstavuje 94.500,00 €, z toho stavba 28.727,10 €, pozemky 65.780,82 €, pri cene pozemkov 
23,31 €/m2. 

 
  B.2     Podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

Prešovský samosprávny kraj (ďalej len „PSK“), v zmysle § 281 a násl. Obchodného 
zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov a v nadväznosti na „Zásady hospodárenia a nakladania 
s majetkom Prešovského samosprávneho kraja“ v platnom znení, vyhlasuje obchodnú 
verejnú súťaž (O.V.S.) na podávanie návrhov na uzatvorenie kúpnej zmluvy na 
prebytočný nehnuteľný majetok PSK. 
 
1. Predmet  zmluvy: 

− nehnuteľný majetok PSK uvedený v bode B.1 tohto uznesenia. 
 
2. Zásady ostatného obsahu zamýšľanej kúpnej zmluvy, na ktorých vyhlasovateľ trvá: 
 

a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške 
    stanovenej znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny 
 
b) záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu v termíne podľa písm. a) vrátane úhrady  
    ostatných  nákladov  spojených  s  prevodom  nehnuteľností,  napr.  nákladov  za  
    vypracovanie  znaleckého  posudku, geometrického plánu, s  úhradou  správneho  
    poplatku za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a pod. 
 
c) podanie návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností až po zaplatení  
    celej kúpnej ceny a ostatných nákladov podľa písm. a) a b)   
 
d) oprávnenie vyhlasovateľa odstúpiť od zmluvy v prípade neuhradenia kúpnej ceny 

a ostatných nákladov podľa písm. a) a b). 
 

3.  Ďalšie podmienky obchodnej verejnej súťaže: 
 

a) Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne na podateľňu Úradu PSK v sídle 
Prešovského samosprávneho kraja v termíne do __. __ . 20__ do 13:00 hod. 
v zapečatenej obálke s výrazným označením:  

  
 „Obchodná verejná súťaž – pozemok, k. ú. Spišská Sobota – neotvárať!“  
 

„ identifikácia záujemcu podľa výpisu z obchodného registra, resp. živnostenského  
registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ, IČO,  adresa“  

 
na adresu:  
Prešovský samosprávny kraj 
Odbor organizačný  
Námestie mieru 2 
080 01 Prešov 
 
Rozhodujúci je dátum a čas prijatia ponuky na prezentačnej pečiatke podateľne 
Prešovského samosprávneho kraja. 
 

b) Návrh musí obsahovať: 
– návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme a v elektronickej forme na CD 
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– presnú identifikáciu záujemcu (podľa výpisu z obchodného registra resp. 
živnostenského  registra v prípade, že účastníkom je fyzická osoba - podnikateľ) 
s písomným vyhlásením záujemcu, že uvedené údaje sú ku dňu podania žiadosti 
bezo zmien, takto:   
� kupujúci  – fyzická osoba   

titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, prípadne bankové spojenie - číslo účtu) alebo                                          

� kupujúci  – fyzická osoba zapísaná v živnostenskom registri (ŽR)   
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, zastúpená - titul, 
meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto 
trvalého pobytu, zapísaný v živnostenskom registri: ....... č.......  alebo                                        

� kupujúci – právnická osoba zapísaná v obchodnom registri (OR)  
obchodné meno, sídlo, IČO, bankové spojenie - číslo účtu, štatutárny orgán - 
podľa výpisu z OR, IČO, údaj o registrácii - Obchodný register Okresného súdu 
......., oddiel ......, vložka ...   

– výpis z obchodného resp. živnostenského registra, nie starší ako 1 mesiac, na 
úrovni originálu 

– hodnoverné preukázanie finančného krytia vo výške ponúknutej ceny  
– podnikateľský zámer s prevádzanou nehnuteľnosťou  
– doklad záujemcu, ktorý sa prihlási do obchodnej verejnej súťaže  o  zložení 

finančnej zábezpeky vo výške 50 % z ceny stanovenej znaleckým posudkom za 
nehnuteľný majetok, ktorý zloží na účet vyhlasovateľa (č. ú. vo formáte IBAN:                                          
SK02 8180 0000 0070 0051 9242), zmluvu o finančnej zábezpeke podpísanú 
štatutárnym zástupcom záujemcu v dvoch vyhotoveniach, (text zmluvy je 
zverejnený  na stránke PSK  www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– čestné vyhlásenie záujemcu (iba fyzickej osoby) v zmysle z. č. 122/2013 Z. z. 
o ochrane osobných údajov a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (text 
vyhlásenia je zverejnený na stránke PSK www.po-kraj.sk pri vyhlásení tejto o.v.s.) 

– oprávnená kontaktná osoba, telefón, fax, mobil, e-mail. 
 

c) Podľa § 6 ods. 6 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom VÚC 
musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo 
v lehote podľa písm. e)  predložený návrh  kúpnej zmluvy meniť alebo dopĺňať. 

 
d) Kritériom pri vyhodnotení ponúk bude ponúkaná kúpna cena a podnikateľský zámer 

s prevádzanou nehnuteľnosťou.  
 
e)  Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže bude písomne oznámené všetkým účastníkom 

v termíne do 30 dní od vyhodnotenia súťaže.  
 
f)  Vyhlasovateľ si v súlade s § 283 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo zmeniť už 

uverejnené podmienky súťaže alebo súťaž zrušiť. V prípade zmeny alebo zrušenia 
súťaže budú tieto skutočnosti uverejnené spôsobom, akým boli vyhlásené podmienky 
súťaže. 

 
g) Víťazovi obchodnej verejnej súťaže bude v lehote podľa písm. e) vyhlasovateľom 

predložený doplnený návrh kúpnej zmluvy a bude vyzvaný, aby v určenom termíne 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na 
podpísanie kúpnej zmluvy, resp. pri odmietnutí podpísania kúpnej zmluvy zo strany 
víťaza obchodnej verejnej súťaže, je víťaz obchodnej verejnej súťaže povinný uhradiť 
zmluvnú pokutu v súlade so Zmluvou o finančnej zábezpeke. Za odmietnutie 
podpísania  kúpnej  zmluvy sa považuje aj nečinnosť víťaza obchodnej verejnej súťaže. 
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h) V súlade s § 284 Obchodného zákonníka bude do súťaže zahrnutý len ten návrh, 
ktorého obsah zodpovedá uverejneným podmienkam súťaže.  

 
i) Vyhlasovateľ si v zmysle § 287 ods. 2 Obchodného zákonníka vyhradzuje právo 

odmietnuť všetky predložené návrhy bez uvedenia dôvodu. 
 

                4. Ohliadka majetku:  
 

a) Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním  
    návrhu po telefonickom dohovore - Ing. Marián Barilla – riaditeľ SÚC PSK pre oblasť  
    Poprad (tel.: 052 7721 598, mail: barilla.marian@sucpsk.sk). 
 
b) Pri ohliadke majetku bude pre záujemcov k nahliadnutiu znalecký posudok.  

 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 277 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK 
________________________________________________________________ 

     
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. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode B tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e,   
 

v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 
v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod podielu majetku vyššieho územného celku, ktorým sa realizuje zákonné predkupné 
právo,  

 
 nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v súlade s § 9a) ods. 8 písm. c) zákona č. 

446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, prevod 
podielu majetku Prešovského samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, zapísaného na LV č. 
6777, k. ú. Veľký Šariš, a to: 
 

 pozemku registra CKN: 
 číslo parcely 2431/19, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 178 m2, 
 číslo parcely 2431/35, druh pozemku trvalé trávnaté porasty o výmere 72 m2, 
 číslo parcely 3401/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2, 
 číslo parcely 3410/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2, 
 číslo parcely 3410/3, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2, 
 
 (Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 274 m2.) 
  
 spoluvlastnícky podiel: 1/3, 
 

ťarchy: Vecné bremeno spočívajúce v predkupnom práve v zmysle § 7a zákona NR SR č. 
669/2007 Z. z. na pozemku registra CKN, číslo parcely 2431/19, 2431/35, 3401/2, 
3410/2, 3410/3 v prospech Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., 



do vlastníctva kupujúceho - Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45,  
821 09 Bratislava, IČO: 35 919 001, za kúpnu cenu 1894,98 €.  
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 7/2015 zo dňa 
11. 03. 2015, vyhotoveným znalcom Ing. Albertom Sabolom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 1579,15 €. 

 
 
 
 
 
 
 

 
        
 
 
                           
 
                            
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 278 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
- prípad  hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov,  v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e,   
  
 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                        

s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a  Miroslavom Balčákom, Lipová 
1, 080 01 Prešov, bez vzájomného finančného vyrovnania nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Miroslav Balčák nadobúda nehnuteľný 

majetok v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov, zapísaný na 
LV č. 442, k. ú. Starý Smokovec, a to: 

 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 465/14, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 73 m2, odčlenený od: 
 

 pozemku KN C 465/14, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 24 m2, ako diel 
č.3 o výmere 3 m2, 

 pozemku KN C 465/13, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 191 m2, ako diel 
č.4 o výmere 5 m2, 

 pozemku KN C 465/12, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 475 m2, ako diel 
č.5 o výmere 65 m2, 

 



geometrickým plánom č. 30263247-024/2015 vyhotoveným Ing. Petrom Grígerom, 
Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO: 30263247, úradne overeným Okresným 
úradom Poprad, katastrálny odbor, pod číslom G1-735/15 dňa 1.10.2015,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2. 
 

2. Miroslav Balčák odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľný 
majetok, ktorý zveruje do správy Správe a údržbe ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 
Prešov, zapísaný na LV č. 553, k. ú. Starý Smokovec, a to: 

 
novovytvorený pozemok  registra C KN, parcelné číslo 70/4, trvalé trávnaté porasty 
o výmere 73 m2,  
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 70/1, trvalé trávnaté porasty 
o výmere 872 m2 ako diel č. 1, zapísaný na LV 553, geometrickým plánom č. 30263247-
024/2015 vyhotoveným Ing. Petrom Grígerom, Vagonárska 2383/43, 058 01 Poprad, IČO: 
30263247, úradne overeným Okresným úradom Poprad, katastrálny odbor, pod číslom           
G1-735/15, dňa 1.10.2015,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 73 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zámenou pozemkov v  k. ú. Smokovec dôjde k zosúladeniu skutočného stavu so stavom 
právnym. Dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu pozemku, ktorý sa nachádza pod 
odvodňovacím rigolom cestnej komunikácie III/3082 (III/534004). Odvodňovací rigol vo 
vlastníctve PSK bol upravovaný v roku 2009 v súvislosti s realizáciou stavby „Kruhová 
križovatka III/5343 a III/5344 Dolný Smokovec“. Predmetná cestná komunikácia slúži širokej 
verejnosti a plní verejnoprospešný účel širokej motoristickej verejnosti.  

                                                      
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 279 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
- prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
 

 
A. k o n š t a t u j e,   
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B.1 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e,   
 
 v súlade  s § 9 ods. 3 písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                        
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku  medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a  Mariánom Hirčkom, Karpatská 
804/10, Svidník so vzájomným  finančným vyrovnaním,  nasledovne: 
 
1. Prešovský  samosprávny  kraj  odovzdáva  a  Marián  Hirčko nadobúda nehnuteľný  
    majetok v správe Gymnázia duklianskych hrdinov, Svidník, zapísaný na LV č. 1183,  
    k. ú. Svidník, a to: 
 

novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 36/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 304 m2,  
odčlenený od pozemku registra C KN, parcelné číslo 36/1, zastavané plochy a nádvoria                        
o  výmere 318 m2, zapísaného na LV č. 1183, k. ú. Svidník, geometrickým plánom                             
č. 80/2015 vyhotoveným GEODÉZIOU SVIDNÍK, s.r.o., Sovietskych hrdinov 200/33, 
089 01 Svidník, IČO: 367 659 37, úradne overeným Okresným úradom Svidník, 
katastrálny odbor, pod číslom G1-200/15 dňa 20.10.2015,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 



ťarchy: bez zápisu. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 248/2015 
zo dňa 9.11.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Kostikom, bytom Cernina, 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov, predstavuje 6.456,96 €, pri cene za 21,24 €/m2. 

 
2. Marián Hir čko odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľný 
    majetok,  ktorý  zveruje  do  správy Strednej odbornej škole, Hlavná 6, Stropkov 
    zapísaný na LV č. 1762, k. ú. Stropkov, a to: 

 
pozemok registra C KN, parcelné číslo 698/4, zastavané plochy a nádvoria             
o výmere 152  m2,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 51/2015 zo 
dňa 22.7.2015, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom, bytom Stropkov, 
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku 
v znení neskorších predpisov, predstavuje 3.070,40 €, pri cene za 20,20 €/m2. 
 

Vzájomné finančné vyrovnanie: 
Marián Hirčko doplatí PSK rozdiel všeobecných hodnôt zamieňaných nehnuteľností 
stanovených znaleckými posudkami vo výške 3.386,56 €. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Nadobudnutím pozemku Mariána Hirčka do vlastníctva PSK dôjde k majetkovoprávnemu 
vysporiadaniu pozemku, ktorý je zastavaný časťou budovy telocvične v správe SOŠ, Hlavná 
6, Stropkov.  

 
                                                      
 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 280 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
- prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení 
 
 
A. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B 1. tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e,   
 
 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade                        
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 a  Mestom Vranov nad Topľou, 
Dr. C. Daxnera 87, 093 16 Vranov nad Topľou, IČO: 00332933, bez finančného vyrovnania 
nasledovne: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Vranov nad Topľou nadobúda 

nehnuteľný majetok, zapísaný na LV č. 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, v správe 
Správy a údržby ciest PSK, a to: 

 
pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 3315/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11863 m2,  

 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 3312/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5759 m2, 
parcelné číslo 3312/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4576 m2, 
parcelné číslo 3312/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1266 m2, 
odčlenené od pozemku registra EKN, číslo parcely 2698, druh pozemku zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 20712 m2, zapísaný na LV 6386, k. ú. Vranov nad Topľou,   



geometrickým plánom č.10806881-63/2014, vyhotoveným GEODET Marián Urban – 
geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 10 806 881, 
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom 
G1-443/14 dňa 02. 10. 2014,  
 
novovytvorený pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 3240/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, 
odčlenený od pozemku registra CKN, číslo parcely 3240/3, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 246 m2, zapísaný na LV 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, 
geometrickým plánom č. 46932585-38/2014 spracovaným Ing. Marián Urban – GEODET, 
Hlavná 101/101, 094 41 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, úradne overeným 
Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-444/14 dňa 
02.10.2014,  
 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 3314/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 505 m2, 
parcelné číslo 3314/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 447 m2, 
parcelné číslo 3314/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 78 m2, 
parcelné číslo 3314/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 382 m2, 
parcelné číslo 3314/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, 
parcelné číslo 3314/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, 
parcelné číslo 3314/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 659 m2, 
parcelné číslo 3314/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, 
odčlenené od pozemku registra CKN, číslo parcely 3314/5, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 5099 m2, zapísaný na LV 6386, k. ú. Vranov nad Topľou, 
geometrickým plánom č. 46932585-43/2014 vyhotoveným Ing. Marián Urban – 
GEODET, Hlavná 101/101, 094 41 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-
442/14 dňa 02. 10. 2014,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 25687 m2. 

 
2. Mesto Vranov nad Topľou odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda 

a zveruje do správy Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05 Prešov: 
 

a) nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1506, k. ú. Čemerné, a to: 
 

 novovytvorený pozemok registra CKN: 
 parcelné číslo 851/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1543 m2, 
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcela číslo 851, druh pozemku zastavané 
 plochy a nádvoria o výmere 3290 m2, zapísaný na LV 1506, k. ú. Čemerné, 
 geometrickým plánom č. 33265143-10/2014 vyhotoveným Marcela Urbanová – 
 geodetická kancelária, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 33 265 143, 
 úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod 
 číslom G1-472/14 dňa 16. 10. 2014, 
 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1,  

ťarchy: Zriadenie vecného bremena v prospech Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., Košice, IČO: 36 570 460, C KN č. 851, v rozsahu 
vyznačenom GP č.17/2010, podľa Zmluvy o zriadení vecného bremena                        
č. 550/173/2013/ÚP, č. sp.V 1561/2013 - 336/13. 

- 2 - 



b)  nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4114, k. ú. Vranov nad Topľou, a to: 
 

pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 3232/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1164 m2,  
 
novovytvorený pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 3305/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3637 m2,  
odčlenený od pozemku registra CKN, číslo parcely 3305, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 6 059 m2, zapísaný na LV č. 4114, k. ú. Vranov nad 
Topľou, geometrickým plánom č. 10806881-53/2014 vyhotoveným GEODET 
Marián Urban – geodetické práce, Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, 
IČO: 10 806 881, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, 
katastrálny odbor, pod číslom G1-396/14 dňa 09. 09. 2014,  

 
 spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu, 

 
novovytvorený pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 1086/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2, 
odčlenený od pozemku registra CKN, číslo parcely 1086/1, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 8130 m2, zapísaný na LV č. 4114, k. ú. Vranov nad 
Topľou, geometrickým plánom č. 46932585-43/2014 vyhotoveným Ing. Marián 
Urban – GEODET, Hlavná 101/101, 094 41 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, 
úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod 
číslom G1-442/14 dňa 02. 10. 2014,  
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu, 
 
novovytvorené pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 2672/2, záhrady o výmere 20 m2, 
parcelné číslo 3317/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 8859 m2, 
odčlenené od pozemku registra EKN, číslo parcely 1800/2, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 12143 m2, zapísaný na LV č. 5295 geometrickým 
plánom č. 33265143-9/2014 vyhotoveným Marcela Urbanová – geodetická 
kancelária, Hlavná 101, 094 14 Sečovská Polianka, IČO: 33 265 143, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-
422/14 dňa 25. 09. 2014, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

  
ťarchy: K pozemku registra EKN, číslo parcely 1800/2, sa poznamenáva povinnosť 

strpieť umiestnenie verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie 
v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 
Košice, strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) v 
súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, modernizáciou, 
prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly verejného potrubia a 
obmedzenie  na  dotknutej  nehnuteľnosti  v  realizovaní stavieb spojených so 

            zemou pevným základom, výsadby stromov a kríkov a vykonávaním zemných 
prác v trase verejného potrubia a jej ochranného pásma v rozsahu 
vyznačenom na GP č. 55/2010 na dobu neurčitú podľa Zmluvy o zriadení 
vecného bremena č.790/265/2013/ÚP, č. sp. V 2072/2013-7/14. 
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novovytvorené pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 3240/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1409 m2, 
parcelné číslo 3240/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 422 m2, 
parcelné číslo 3240/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 9 m2, 
parcelné číslo 3240/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 910 m2, 
odčlenené od pozemku registra EKN, číslo parcely 1787, druh pozemku zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 5482 m2, zapísané na LV 5295 geometrickým plánom   č. 
46932585-38/2014 vyhotoveným Ing. Marián Urban – GEODET, Hlavná 101/101, 
094 41 Sečovská Polianka, IČO: 46 932 585, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-444/14 dňa 02. 10. 2014 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
 
ťarchy:  K pozemku registra EKN, číslo parcely 1787, sa poznamenáva povinnosť 

strpieť umiestnenie verejného potrubia, jeho užívanie a prevádzkovanie 
v prospech Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 
50, Košice, strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, 
mechanizmami) v súvislosti s projektovaním, zriaďovaním, rekonštrukciou, 
modernizáciou, prevádzkovaním alebo na účely opráv, údržby, kontroly 
verejného potrubia a obmedzenie na dotknutej nehnuteľnosti v realizovaní 
stavieb spojených so zemou pevným základom, výsadby stromov a kríkov a 
vykonávaním zemných prác v trase verejného potrubia a jej ochranného 
pásma v rozsahu vyznačenom na GP č.55/2010 na dobu neurčitú podľa 
Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 790/265/2013/ÚP, č. sp. V 
2072/2013-7/14. 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 17985 m2. 

  
Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Zámena nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym krajom a Mestom Vranov 
nad Topľou z dôvodu majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pod cestnými 
komunikáciami III/018232, III/018233, III/018234, III/018236, III/558001, ktoré sú vo 
vlastníctve Mesta Vranov nad Topľou a vysporiadanie pozemkov pod 
chodníkmi, parkoviskami a verejnou zeleňou, ktoré sú vo vlastníctve PSK. 
 

                                                
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 281 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
- prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9a) ods. 8 písm. e) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e,   
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e,   
 
 v súlade  s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade      
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod  nehnuteľného majetku v správe Domova sociálnych služieb 
Brezovička, zapísaného na LV č. 2226,  k. ú. Sabinov, a to: 

 
pozemok registra C KN: 
parcelné číslo 924/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere  240 m2,  
parcelné číslo 924/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere  143 m2,  
parcelné číslo 925/1, záhrady o výmere  340 m2,  
parcelné číslo 925/2, záhrady o výmere  138 m2,  
  
Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 861 m2. 
   
stavba:  budova,  súpisné číslo 652, na pozemku registra C KN parcelné číslo 924/1,  
             zastavané plochy a nádvoria   
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu,   
 



do vlastníctva  kupujúceho – Mesto Sabinov, Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov, za 
kúpnu cenu  1,00 € . 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
            Mesto Sabinov v predmetnej nehnuteľnosti prevádzkuje Centrum sociálnych služieb na 

základe nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú od 01.01.2006 do 31.12.2020 medzi 
správcom Domovom sociálnych služieb, Brezovička a Mestom Sabinov, ktorá bola schválená 
PSK. V roku 2006 mesto budovu zrekonštruovalo a celkovo preinvestovalo 21.297,62 €. 
Vzhľadom na nevyhnutnosť ďalšej rekonštrukcie, Mesto Sabinov žiada o odkúpenie 
nehnuteľností za 1,00 €.  

 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 282 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
- prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
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 PSKv platnom znení  
 
 
A. k o n š t a t u j e, 
   
 že prevádzaný majetok uvedený v bode  B tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e,   
 
 v súlade s § 9 ods. 3  písm. a) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov 

v znení neskorších predpisov, spôsob prevodu vlastníctva nehnuteľného majetku, ktorým je 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade      
s § 9a ods. 8  písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja 
v správe Úradu PSK, a to:   

 
- stavba kabína komentátorov - behy, súpisné číslo 4116, na pozemku registra C KN 

parcelné číslo 3607, v obci Štrba – časť Štrbské Pleso, zapísanej na LV č. 4605, k. ú. Štrba,                            
- nová bežecká trať Slepé pleso,  
- elektrická prípojka a rozvody v rozsahu projektovej dokumentácie,  
- ozvučenie bežeckého a skokanského areálu,  
- odhlučnený technologický kontajner ako náhradný zdroj elektrickej energie v areáli, 

 
spoluvlastnícky podiel:  4/5, 
 
ťarchy: bez zápisu, 
 
do vlastníctva kupujúceho – Obec Štrba, Hlavná 188/67, 059 38 Štrba, IČO: 00 326 615,                                
za kúpnu cenu  1,00 €. 

 



 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
            PSK, po tom čo odpredá 4/5 spoluvlastníckeho podielu na objektoch obci, sa nebude podieľať 

na prevádzkových nákladoch pri správe a údržbe uvedených objektov v Športovom areáli na 
Štrbskom Plese. Obec Štrba bude uvedené objekty pripravovať na zimnú sezónu 2015/2016 
už ako výlučný vlastník v podiele 1/1. Prevádzkové náklady pri správe a údržbe uvedených 
objektov bude obec zabezpečovať na vlastné náklady. Obec Štrba bude môcť investovať do 
uvedených objektov vlastné finančné prostriedky z rozpočtu obce v súlade s rozpočtovými 
pravidlami samosprávy.  
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
 
 
 
                                                      
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 283 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
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. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e,   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov  z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s 
§ 9a) ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení  
neskorších predpisov, nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja 
v správe Úradu PSK, IČO: 37870475, v spoluvlastníckom podiele 1/3, a to: 
 
časť nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 6777, k. ú. Veľký Šariš, a to: 

 
časti pozemkov registra CKN: 
parcelné číslo 3401/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7629 m2 
parcelné číslo 3410/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4315 m2 

 
do nájmu nájomcu – Národná diaľničná spoločnosť, a. s., Mlynské Nivy 45, 821 09 
Bratislava, IČO: 35 919 001, za nižšie uvedených podmienok:  
 
dočasný záber pozemkov o celkovej výmere 80 m2 do 1 roka odo dňa skutočného začatia 
stavebných prác na objekte – preložke inžinierskych sietí: 
 

objekt RZ 601-00 Preložka 2x110 kV vedenia V6754/9755 v km 2,8 – 4,3 
 objekt RZ 614-00 Preložka vzdušného vedenia VN v km 3,368 a 3,813 obchvatu (VN226,517) 
 
 

LV č. 
Číslo 

parcely C   
KN 

Spolu- 
vlastnícky 
podiel 

Diel č. Výmera 
dielu v m2 

Výmera v m2 
pripadajúca na 
spoluvlastnícky 
podiel 

Výška 
nájmu v 
€/m2/rok 

Výška   
nájmu za 12 
mesiacov 

 
K objektu číslo 

6777 3410/1 1/3 680 44 14,67 1,081 15,85 RZ 601-00 

6777 3410/1 1/3 681 7 2,33 1,081 2,52 RZ 601-00 

6777 3410/1 1/3 682 29 9,67 1,081 10,45 RZ 614-00 

         



dočasný záber pozemkov o celkovej výmere 258 m2na dobu výstavby stavebných objektov: 
 
 objekt DZ 202-00 Most na R4 v km 3,10 nad riekou Torysou, traťou ŽSR a cestou I/68 
 objekt DZ217-00 Most na prístupovej ceste k severnému portálu tunela Bikoš nad riekou Torysou 
 objekt DZ 803-00 Prístupová komunikácia k provizórnemu premosteniu  Torysy 
 

LV č. 
Číslo 

parcely 
C - KN 

Spoluvlastnícky 
podiel Diel č. 

Výmera  
dielu v m2 

Výmera v m2 
pripadajúca na 
spoluvlastnícky 
podiel 

Výška 
nájmu v 
€/m2/rok 

Výška   
nájmu za 12 
mesiacov 

 
K objektu číslo 

6777 3401/1 1/3 667 97 32,33 1,081 34,95 DZ 202-00 

6777 3410/1 1/3 677 67 22,33 1,081 24,14 DZ 202-00 

6777 3410/1 1/3 678 7 2,33 1,081 2,52 DZ 217-00 

6777 3410/1 1/3 679 87 29,00 1,081 31,35 DZ 803-00 

 
Rozsah nájmu je zameraný geometrickým plánom č. 31628826-3/2014/b vypracovaným 
spoločnosťou Geopoz, s.r.o., Komenského 10C, Banská Bystrica.  
 
Výška nájomného:  1,081 €/m2/rok. 
 
Cena nájmu je stanovená znaleckým posudkom č. 192/2015 zo dňa 23.9.2015, ktorý 
vypracoval znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľnosti, Ing. Ján 
Karel, PhD., EUR ING, v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. 
 
Účel nájmu: realizácia stavby R4 Prešov – severný obchvat. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu bude využitý na realizáciu verejnoprospešnej stavby severného obchvatu 
mesta Prešov - nadregionálneho komunikačného systému a druhého aglomeračného 
vonkajšieho okruhu  mesta Prešov.  
 
                                                    
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 284 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
________________________________________________________________ 

     
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. 9 písm. c) zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. 
o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 8 ods. 7 
písm. e) Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení  
 
 
s c h v a ľ u j e,   
 
trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 9a) 
ods. 9 písm. c) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších 
predpisov, nájom majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe Úradu PSK, 
IČO: 37870475, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1198, k. ú. Spišský Štvrtok,  a to: 

 
stavba:  

- administratívna budova, súpisné číslo 402, na pozemku registra C KN parc. č. 2/2, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 214 m2 (bez pozemku) 

- bytový dom, súpisné číslo 403, na pozemku registra C KN parc. č. 2/3, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 210 m2 (bez pozemku) 

- budova bez súpisného čísla – práčovňa na pozemku registra C KN parc. č. 2/7, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 168 m2 (bez pozemku) 

- budova bez súpisného čísla – prevádzková budova na pozemku registra C KN parc. č. 2/8, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 134 m2 (bez pozemku) 

- budova bez súpisného čísla – skleník na pozemku registra C KN parc. č. 2/9, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 88 m2 (bez pozemku) 

- budova bez súpisného čísla – hospodárska budova na pozemku registra C KN parc. č. 2/10, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 48 m2 (bez pozemku) 

- budova bez súpisného čísla – márnica na pozemku registra C KN parc. č. 2/11, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 35 m2 (bez pozemku) 

- garáže – stavba neevidovaná na liste vlastníctva, nezakreslená na katastrálnej mape  
na pozemku registra C KN parc. č. 2/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7497 m2 
(bez pozemku)  

- septik – stavba neevidovaná na liste vlastníctva, nezakreslená na katastrálnej mape  
na pozemku registra C KN parc. č. 89, orná pôda o výmere 2458 m2 (bez pozemku)  
 



hnuteľný majetok slúžiaci na zabezpečenie účelu nájmu, pričom objem hnuteľného majetku, ktorý 
bude predmetom nájmu, sa počas trvania nájmu môže meniť na základe riadnej, resp. mimoriadnej 
inventarizácie, 
 
do nájmu nájomcu – Centrum sociálnych služieb Spišský Štvrtok, n. o., so sídlom Námestie 
slobody 256, 053 14 Spišský Štvrtok, IČO: 45743118, za nižšie uvedených podmienok:  

 
- výška nájomného za prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku bez platieb za energie 

a služby spojené s nájmom: 1 €/rok  
 
- nájomca zabezpečí na vlastné náklady prevádzkyschopnosť prenajatého majetku, jeho  

poistenie  a úhradu  dane z nehnuteľností, potrebnú rekonštrukciu a investovanie do majetku  
vykoná po písomnom súhlase prenajímateľa a bez možnosti kompenzácie prenajímateľom 
 

- účel nájmu: poskytovanie sociálnych služieb prijímateľom celoročnou pobytovou formou  
 
- doba nájmu: doba určitá 20 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy najskôr 

od 1.1.2016. 
 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Dlhodobý nájom nájomcovi za účelom zabezpečenia kontinuálneho poskytovania sociálnych služieb 
klientom, v súlade so zákonom 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, 
v priestoroch po zrušenej rozpočtovej organizácii PSK - Domov sociálnych služieb v Spišskom 
Štvrtku, IČO: 00691917, v zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení pre prijímateľov 
postihnutých schizofréniou a schizoafektívnymi poruchami a prijímateľov postihnutých demenciou 
a organickým psychosyndrómom.  
 
                                                      
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 285 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 253/2015 
zo dňa 27. 10. 2015 
________________________________________________________________ 

     
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 § 10 zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku 
vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. e) Zásad 
hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho poriadku 
Zastupiteľstva PSK 
 
 
 
m e n í     a     d o p ĺ ň a  
 
uznesenie zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 253/2015 zo dňa 27.10.2015 k majetkovým 
prevodom nehnuteľného majetku PSK v bode schvaľuje nasledovne:   
 
vypúšťa sa text a nahrádza sa textom: 
 
prevod nehnuteľného majetku z vlastníctva predávajúceho – Obec Drienica, Drienica 168, 083 01 
Sabinov, IČO: 00326968, a to:  
 
časť miestnej komunikácie ako predĺženie cesty III/3181 (III/543014) v k. ú. Drienica v dĺžke 1,556 
km od uzlového bodu 2744A053 po konečnú zastávku SAD v staničení km 3,621 – km 5,177,  
 
pozemky registra C KN, zapísané na LV č. 1105, k.ú. Drienica:   
parcelné číslo 1679/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5706 m2,  
parcelné číslo 1679/35, zastavané plochy a nádvoria o výmere 119 m2,  
parcelné číslo 1138/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6569 m2, 
       
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 12394 m2.) 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
  
ťarchy: bez zápisu, 
 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest PSK, Jesenná 14, 
080 05 Prešov, za kúpnu cenu 1,00 €,  



za podmienky, že Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vydá kladné rozhodnutie 
o usporiadaní cestnej siete, ktorým zaradí uvedený úsek miestnej pozemnej komunikácie do cestnej 
siete ciest III. triedy.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 286 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 44/2014 
zo dňa 22. 4. 2014 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2  zákona  NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 9 ods. 3 písm. a), b) zákona NR SR č. 446/2001 Z. 
z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 16 písm. b) 
Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK v platnom znení a čl. VII. Rokovacieho 
poriadku Zastupiteľstva PSK  
__________________________________________________________________________________ 
 
 
m e n í     a     dopĺňa   
 
uznesenie zo 4. zasadnutia Zastupiteľstva PSK č. 44/2014 zo dňa 22. 4. 2014 k schváleniu prevodu 
majetku obchodnou verejnou súťažou a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže                     
v časti B schvaľuje, v bode B.2, nasledovne: 
 
v ods. 2 písm. a)  
 
sa vypúšťa text:    
 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok minimálne vo výške stanovenej  
    znaleckým posudkom, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 
a nahrádza sa textom:  
 
a) ponúknutá kúpna cena za prevádzaný nehnuteľný majetok, spôsob a čas úhrady kúpnej ceny, 
 
v ods. 4 písm. a)  
 
sa vypúšťa text:    
 
a) Ohliadka  majetku  na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po  
    telefonickom dohovore – Ing. Juraj Kormoš, Úrad Prešovského samosprávneho kraja, odd. správy 
    majetku, tel. 051/7081343.  
 
 
 



a nahrádza sa textom:  
 
a)   Ohliadka majetku na mieste samom bude  záujemcom umožnená v čase pred podaním návrhu po 

telefonickom dohovore – Mgr. Adrián Latta, riaditeľ Krajského múzea v Prešove, tel.             
0917 104 281, tel.: 051/7734708.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 287 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu na dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie 
„Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“ 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
dofinancovanie výdavkov v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa 
Vihorlatské múzeum Humenné“ v čiastke 300 041,84 eur s DPH. 
 
        
                                                      
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 288 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k   návrhu   na   dofinancovanie   výdavkov   v rámci   investičnej  akcie 
„Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade“ v súvislosti  
so zmenou stavby pred dokončením 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e  
 
dofinancovanie výdavkov investičnej akcie „Rekonštrukcia objektu 
Podtatranského múzea v Poprade“ na projektovú dokumentáciu v čiastke 15 000 
eur s DPH.        
 
 
                                                 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 289 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu na dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu   
„Obnova   objektov   Šarišského   múzea  v  Bardejove“   (kód  ITMS: 
22130120103)  ROP,  Opatrenie  3.1  Posilnenie kultúrneho potenciálu 
regiónov 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
dofinancovanie nadlimitných výdavkov v rámci projektu „Obnova objektov   
Šarišského múzea  v  Bardejove“   (kód  ITMS: 22130120103)  ROP,  Opatrenie  
3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov v čiastke 52 381,41 eur s DPH. 
        
 
                                                  
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 

 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 290 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k schváleniu financovania  projektu „Monitoring kli matických podmienok a  zjazdnosti  
komunikácií  v  slovensko-ukrajinskom  pohraničí“  v  rámci  Schémy  malých  grantov 
Nórskeho finančného  mechanizmu 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A.        s c h v a ľ u j e 
 
A.1 spolufinancovanie vo výške 15 % z celkových oprávnených výdavkov v rámci 
            schváleného   projektu   „Monitoring   klimatických   podmienok   a  zjazdnosti  
            komunikácií  v  slovensko-ukrajinskom  pohraničí“  v rámci  programu  „SK08  
            Cezhraničná  spolupráca“  financovaného z  Nórskeho finančného mechanizmu 
 

Žiadateľ  Názov projektu  
Rozpočet 

projektu (z toho 
BV/KV) 

Spolu 
 financovanie 

 (15 %) 
Stručný popis aktivít/cieľ projektu 

Správa a 
údržba 

ciest PSK  

Monitoring 
klimatických 
podmienok 
a zjazdnosti 
komunikácií 
v slovensko– 

ukrajinskom pohraničí 

149 225 €                 
KV: 105 100 €      
BV: 44 125 € 

22 384 € 
KV: 15 765 € 
BV: 6 619 € 

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

 

A.2 predfinancovanie vyššie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia 
refundácie výdavkov Správcu schémy malých grantov v rámci Nórskeho finančného 
mechanizmu 2009 - 2014. 

                                                  
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 

MUDr. Peter Chudík 
                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                           MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
                                                                            Ing. Anton Gašpár 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 291 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu na združenú investíciu „Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu 
v Levoči“ – mesto Levoča a Prešovský samosprávny kraj 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) zákona NR 
SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a 
§ 18 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 
 

s c h v a ľ u j e  
 
1. združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a mestom Levoča s názvom 

„Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“ 
 
2. združenie finančných prostriedkov z vlastných zdrojov v závislosti na schválených rozpočtoch 

účastníkov združenia a činností v rozsahu podľa vzájomne odsúhlasenej projektovej dokumentácie 
za predpokladu, že: 

 
a) účastníci  združenia  pripravia  návrh  Zmluvy  o  združení  na  predmet  a účel  združenia 
    „Rekonštrukcia komunikácie na Mariánsku horu v Levoči“ a združia činnosti  spočívajúce  
    v realizácii verejného obstarávania, investičných činností, prípravných prác, zabezpečenia  
    dozoru a porealizačného zamerania  
 
b) mesto Levoča predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení 
    platné uznesenie MsZ v Levoči podľa § 11 ods. 4 písm. m) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom  
    zriadení v platnom znení. 
 
 

                                                  
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                           MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
                                                                            Ing. Anton Gašpár 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 292 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu na schválenie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie 
a predfinancovanie z rozpočtu PSK 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s výzvou č. OPKZP-PO4-SC431-
2015-6 na predkladanie žiadostí o NFP k projektom zameraným na zníženie energetickej 
náročnosti verejných budov 
 
s c h v a ľ u j e 
                                                                                           
predloženie žiadostí o NFP, ich spolufinancovanie a predfinancovanie z rozpočtu PSK: 
 
1. Názov projektu: 
Obnova budovy a zníženie jej energetickej náročnosti - Hvezdáreň a planetárium  
Prešov 
Výška celkových výdavkov na projekt: 940 220,26 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 940 220,26 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov – 5 %: 47 011,01eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
 
 
2. Názov projektu:  
Vranov nad Topľou, Gymnázium, ul. Dr. Cyrila Daxnera 88 – zníženie energetickej 
náročnosti 
Výška celkových výdavkov na projekt: 945 545,66 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 945 545,66 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených 
výdavkov – 5 %: 47 277,28 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená:  OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
 
 
3. Názov projektu: 
Medzilaborce – Areál  SÚC PSK, Ševčenkova 939/16 – zníženie energetickej náročnosti  
Výška celkových výdavkov na projekt: 264 137,07 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 264 137,07 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených  
výdavkov – 5 %: 13 206,85 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 



4. Názov projektu:  
Stakčín - Areál SÚC PSK, SNP 640/81 – zníženie energetickej náročnosti 
Výška celkových výdavkov na projekt: 279 928,27 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 279 928,27 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených  
výdavkov – 5 %: 13 996,41 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
 
 
5. Názov projektu:  
Obnova administratívnej budovy areálu SÚC PSK 789, Bardejov a zníženie jej 
energetickej náročnosti 
Výška celkových výdavkov na projekt: 401 810,84 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 401 810,84 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených  
výdavkov – 5 %: 20 090,54 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
 
 
6. Názov projektu:  
Obnova Školského internátu s jedálňou, SPŠ Komenského 5, Bardejov - zníženie 
energetickej náročnosti 
Výška celkových výdavkov na projekt: 391 546,20 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 391 546,20 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených  
výdavkov – 5 %: 19 577,31 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
 
 
7. Názov projektu: 
Obnova budovy školských dielní SOŠ spojenej s OA, SNP 16, Sabinov – zníženie 
energetickej náročnosti  
Výška celkových výdavkov na projekt: 820 643,57 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 820 643,57 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených  
výdavkov – 5 %: 41 032,18 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená:  OPKZP-PO4-SC431-2015-6  
 
 
8. Názov projektu:  
Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti  (riešenie havarijného stavu) 
Výška celkových výdavkov na projekt: 846 816,14 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 846 816,14 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených  
výdavkov – 5 %: 42 340,81 EUR 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená: OPKZP-PO4-SC431-2015-6 
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9. Názov projektu:  
Stredná odborná škola elektrotechnická - zateplenie objektu, Stropkov 
Výška celkových výdavkov na projekt: 922 319,52 eur 
Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 922 319,52 eur 
Výška maximálneho celkového spolufinancovania projektu z celkových oprávnených  
výdavkov – 5 %: 46 115,98 eur 
Kód výzvy, v rámci ktorej bude žiadosť o NFP predložená:  OPKZP-PO4-SC431-2015-6  
 
 
 
   
 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 
 
 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 293 / 2015 
 

z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 15. decembra 2015 

 
k návrhu odmien hlavnému kontrolórovi PSK, poslancom Zastupiteľstva 
PSK a podpredsedom PSK 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
a)  hlavnému kontrolórovi PSK Ing. Jozefovi Hudákovi odmenu 
     vo výške 20 % súhrnu platov za rok 2015 
 
b)  odmenu poslancom Zastupiteľstva PSK a podpredsedom PSK 
      vo výške 500 eur  
 
vyplatenú v najbližšom výplatnom termíne. 
        
 
                                                  
V Prešove dňa 18. decembra 2015 
 
 

MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 MUDr. Radoslav Čuha, MBA, MPH 
 
 
                                                                  Ing. Anton Gašpár 


