
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 
 

U Z N E S E N I A 
 

zo 17. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 25. apríla 2016  
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
 
320.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 269/2015  
             zo dňa 15. 12. 2015 
 
321.      k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
322.      k Záverečnému účtu PSK za rok 2015 
 
323.      k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2016 
 
324.      k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015 
 
325.      k rekonštrukcii havarijných úsekov ciest II. a III. tried PSK po zimnej údržbe  
             ciest v roku 2016 – investičné akcie 
 
326.      k správe o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej      
             autobusovej doprave za rok 2015   
 
327.      k informatívnej správe o realizácii cezhraničných programov na úrovni PSK 
             a   k   schváleniu   systému   riadenia   a   financovania   projektov  Programu  
             INTERREG V-A 2014 – 2020 v rámci kompetencií PSK 
 
328.      k návrhu na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania 
             „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 
             centier 1“ 
 
329.      k informatívnej správe o realizácii projektov v rámci výzvy ROP 4.1d – 2012/01 
 
330.      k informatívnej správe o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK pre oblasť 
             Vysokých Tatier 
 
331.      k výročnej správe o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015 
 



332.      k prerokovaniu podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie  
             a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov 
 
333.      k návrhu na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra obecných 
             sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK 
 
334.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
335.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže   
 
336.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže   
 
337.      k schváleniu prevodu majetku obchodnou verejnou súťažou  
             a k schváleniu podmienok obchodnej verejnej súťaže   
 
338.      k schváleniu kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej verejnej súťaži 
 
339.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
             - prípad hodný osobitného zreteľa  
 
340.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
             - prípad hodný osobitného zreteľa  
 
341.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
             - prípad hodný osobitného zreteľa  
 
342.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
343.      k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
             - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
344.      k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
345.      k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa 
 
346.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015  
             zo dňa 21. 4. 2015 
 
347.      k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 287/2015  
             zo dňa 15. 12. 2015 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 320 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 269/2015 
zo dňa 15. 12. 2015 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 269/2015 zo dňa 15. 12. 2015 k plánu 
zasadnutí Zastupiteľstva PSK na rok 2016 nasledovne: 
 
 
a) termín zasadnutia „26. apríl 2016“ sa nahrádza termínom „25. apríl 2016“ 
 
b) termín zasadnutia „21. jún 2016“   sa nahrádza termínom „20. jún 2016“. 
 
 
                                         
 
V Prešove dňa 25. apríla 2016  
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 321 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                 Ing. Eduard Vokál       
 
                                                  



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 

  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 322 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k Záverečnému účtu PSK za 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 nadväznosti na ustanovenie § 16 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
 
 
A.  b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
A. 1.   Stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015. 
 
A. 2.  Správu nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky, výsledkov hospodárenia  

 a peňažných tokov Prešovského samosprávneho kraja k 31. decembru 2015. 
 
 

B.  s c h v a ľ u j e 
 

B. 1. Výsledok  hospodárenia za rok 2015  v súlade s § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona NR SR 
 č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení 
 niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: 

 Príjmy                   183 117 257,80 € 
 Výdavky                   180 785 923,03 € 
 Prebytok rozpočtu                   2 331 334,77 € 
  

 Vylúčenie FP podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z.            - 2 853 869,34 € 
  

Schodok rozpočtu po vylúčení FP podľa § 16 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z.       -  522 534,57 € 
 
Zostatok finančných operácií                   1897 208,02 €

   
 Zostatok FP po usporiadaní schodku                         17 574 673,45 € 
 z toho: 
 zostatok nedočerpaných úverových zdrojov     4 909 065,34 € 
 zostatok finančných prostriedkov – prevod do rezervného fondu            12 662 608,11 € 
 



B. 2.    Záverečný účet Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 v súlade s § 16 ods. 10  písm. 
 a) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene 
 a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výrokom: 

 
 Celoročné hospodárenie Prešovského samosprávneho kraja za rok 2015 bez 
 výhrad. 

   
B. 3.   Prevod zostatku finančných prostriedkov za rok 2015 v objeme 12 665 608,11 € zo 

 základného bežného účtu na účet rezervného fondu.  
 
 
 
 
 
 
 
                              
 
                         
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 323 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k úprave rozpočtu č. 2/PSK/2016 Prešovského samosprávneho kraja  
pre rok 2016  
________________________________________________________________ 

     
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. 2/PSK/2016: 
 
A.1  Bežný rozpočet takto: 
  
 Bežné príjmy upraviť o                         +    844 000 €  na  169 808 710 € 
 Bežné výdavky upraviť o           +    844 000 €             na  159 926 363 € 

 
v tom: 
 
Úrad PSK  
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)                    +       20 000 € 

  
Doprava 

 04.5 Cestná doprava  (SÚC PSK)                  +      415 000 €  
  

Sociálne zabezpečenie         
10 Sociálne zabezpečenie                      +     409 000 € 
 

A.2  Účelové určenie bežných výdavkov: 
- Účelová dotácia v súlade s § 8 ods. 2 zák. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 
       územnej samosprávy pre Východoslovenskú investičnú agentúru Košice           20 000 € 
- 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.                 409 000 € 
 

A.3  Kapitálový rozpočet takto: 
  
 Kapitálové príjmy upraviť o                                      0  €     na      1 632 978 € 
 Kapitálové výdavky upraviť o               +  3 662 139  €      na    40 737 942 € 

 
 



v tom: 
Úrad PSK         +   1 328 885 € 

 Doprava                     +     418 407 € 
Kultúrne služby                    +       87 200 €    
Vzdelávanie                                                         +  1 250 955 € 

 Sociálne zabezpečenie                    +      576 692 € 
  
A.4 Rozpočet finančných operácií takto: 
 

Príjmové finančné operácie upraviť o              +   3 662 139 €             na                 30 942 811 € 
 Výdavkové finančné operácie upraviť o          +                 0 €             na                   1 720 194 € 
  
 
A.5 Rozpis kapitálových výdavkov: 
 
 ÚRAD PSK 

Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                             1 328 885 € 
z toho: 
 
01 Všeobecné verejné služby (Úrad PSK)    
Podlahový automat                    3 500 € 
 
08 Rekreácia, kultúra a náboženstvo  
Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum v Humennom  
- dofinancovanie stavebného dozoru                 3 000 € 
Rekonštrukcia objektu Podtatranského múzea v Poprade  
(dofinancovanie IA 218 793 €, dofinancovanie stavebného dozoru 2 190 €)        220 983 € 
 Šarišské múzeum Bardejov – Rekonštrukcia objektu S03 Rhodyho 2  
(dofinancovanie IA 29 415 €, dofinancovanie stavebného dozoru 818 €)                       30 233 € 
Obnova a stavebné úpravy hradu Kežmarok (dotácia MF SR 250 000 €) 
 (dofinancovanie IA 475 169 €, dofinancovanie stavebného dozoru 14 000 €)             489 169 € 
Združená investícia „Rekonštrukcia tréningového centra obecných  
sociálnych podnikov“ obec  Spišský Hrhov (40 000 €) a PSK            40 000 € 
Združená investícia mesto Vysoké Tatry a PSK – Dobudovanie Tréningového  

  centra  mládeže a športu v Tatranskej Lomnici – zriadenie tréningovej plochy  
  s umelým povrchom – dofinancovanie; zmena uznesenia č. 170/2015           30 000 € 

 
09 Vzdelávanie 
Vytvorenie stredoškolského areálu v Kežmarku            500 000 € 
 
 10 Sociálne zabezpečenie   
Rekonštrukcia DSS Alia Bardejov  - stavebný dozor              12 000 € 
 
 
DOPRAVA 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                                418 407 € 
z toho: 
 
04.5.1  Cestná doprava (SÚC PSK) 
Nákup posypových nadstavieb na vozidlá čistiacej techniky - dofinancovanie          12 664 € 
Automatické rolovacie brány na diaľkové ovládanie 8 ks – stredisko Svidník          36 611 € 
Rekonštrukcia sociálno–prevádzkovej budovy – stredisko Lipany           40 000 € 
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Rekonštrukcia cesty – účelová komunikácia Levoča – Mariánska Hora  
II. a III. etapa                                     300 000 € 
Dofinancovanie IA po verejnom obstarávaní – uzn. Z PSK č. 173/2015 a 189/2015:   
Špeciálna nadstavba pre vysprávky tryskovou metódou                7 800 € 
II/554 Košarovce – Nižná Sitnica – dofinancovanie                                      21 332 € 
  
 
KULTÚRNE SLUŽBY 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                                  87 200 € 

 z toho: 
 
08.2 Kultúrne služby 
Podtatranské osvetové stredisko v Poprade  – rekonštrukcia strešnej krytiny  
s použitím paropriepustnej fólie                25 000 € 
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove n. T.– závesný systém 
do výstavnej siene na inštalovanie výstav                             2 100 € 
PUĽS – nákup mixážneho pultu                              4 100 € 
Ľubovnianske múzeum – hrad Stará Ľubovňa – nákup prenosného pódia            5 000 € 
Vlastivedné múzeum Hanušovce n. T. – rekonštrukcia budovy správcu  
pri Malom kaštieli                 40 000 € 
Múzeum Kežmarok – Odvodnenie  a stavebné úpravy hradu  – PD            11 000 € 
 
 
VZDELÁVANIE 
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                  1 250 955 € 
z toho: 
 
09  Vzdelávanie  
Obchodná akadémia Prešov – rekonštrukcia výplní vonkajších otvorov 
telocvične – plastové steny                            23 205 € 
Hotelová akadémia Prešov – rekonštrukcia a modernizácia odborných učební               50 000 € 
SOŠ technická Poprad – zateplenie fasády telocvične             81 000 € 
SOŠ Prešov – výmena a modernizácia osobného výťahu             48 000 € 
SOŠ Bijacovce – rekonštrukcia priestorov pre zriadenie  
Poľovnícko-lesníckeho múzea  pri SOŠ                 5 000 € 
SOŠ technická Humenné – rekonštrukcia sociálnych zariadení v budove školy             95 200 €                                                                
Spojená škola Čaklov – dobudovanie priestorov praktického vyučovania                        7 000 € 
ŠvP Detský raj – rekonštrukcia objektu vrátane dopracovania PD         497 550 € 
SOŠ Kežmarok, Kušnierska brána – Zriadenie Centra odborného vzdelávania  
a prípravy pre poľnohospodárstvo – mechanizačné prostriedky (traktor, otočný 
pluh, žací stroj, obracač a pod.)                           200 000 € 
SOŠ Kežmarok, Garbiarska ul. – Zriadenie Centra odborného vzdelávania  
pre  remeslá a služby                           174 000 € 
 
Spolufinancovanie dotácie z MŠVVaŠ SR na rozvoj výchovy  
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy:            70 000 € 
z toho: 
SPŠ Poprad – rekonštrukcia cvičebného priestoru             23 000 € 
SPŠ elektrotechnická Prešov – rekonštrukcia cvičebného priestoru             7 000 € 
SOŠ obchodu a služieb Prešov – rekonštrukcia elektroinštalácie  
vrátane osvetlenia cvičebného priestoru                 8 000 € 
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Spojená škola J. Henischa Bardejov – rekonštrukcia strechy                          2 000 € 
Gymnázium arm. gen. L. Svobodu Humenné – rekonštrukcia strechy                         8 000 € 
SOŠ Majstra Pavla Levoča – rekonštrukcia ústredného kúrenia   
a vykurovacích telies                     7 000 € 
Obchodná akadémia Prešov – rekonštrukcia sociálnych zariadení,  
zdravotechniky a inžinierskych sietí                           15 000 € 
 
 
SOCIÁLNE ZABEZPE ČENIE  
 
Kapitálové výdavky pridelené z rezervného fondu                                            576 692 € 
z toho: 
 
10 Sociálne zabezpečenie 
DSS sv. Jána z Boha Spišské Podhradie – veľkokapacitná práčka              4 636 € 
DSS Dúha Bardejov – umývačka riadu                             3 080 € 
CSS Kežmarok – rekonštrukcia elektroinštalácie v krízovom stredisku                           20 873 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – varný kotol               4 000 € 
CSS Domov pod Tatrami Batizovce – osobné motorové vozidlo            16 000 € 
CSS Vita vitalis Prešov – rekonštrukcia a modernizácia výťahu               60 000 € 
CSS Vita vitalis Prešov – pojazdný zdvihák s príslušenstvom 1 ks – dofinancovanie      1 500 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia a rozšírenie počtu WC           42 400 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia vchodu na bezbariérový           14 037 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia ubytovacej časti izieb             5 040 € 
CSS CLEMENTIA Ličartovce – rekonštrukcia časti podkrovia na terapeut. miestnosť 11 820 € 
CSS Dúbrava – rekonštrukcia vykurovacieho systému             44 280 € 
DSS Stropkov – rekonštrukcia terasy s prístreškom a prepojenie s altánkom          29 500 € 
CSS Ametyst Továrne – rekonštrukcia práčovne – dofinancovanie              4 526 € 
CSS Ametyst Továrne – výmena strojového vybavenia práčovne            25 000 € 
CSS Zátišie Snina – rekonštrukcia budovy sídla CSS Zátišie v Snine         290 000 € 
 
  
 

                                            
V Prešove dňa 25. apríla 2016  
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 324 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k stanovisku hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK 
za rok 2015 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
stanovisko hlavného kontrolóra PSK k Záverečnému účtu PSK za rok 2015.        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
 
 



 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 325 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k rekonštrukcii havarijných úsekov ciest II. a III.  tried PSK 
po zimnej údržbe ciest v roku 2016 – investičné akcie  
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zoznam   investičných   akcií  na  rekonštrukciu  havarijných  úsekov  ciest  
II. a III. tried PSK po zimnej  údržbe ciest podľa jednotlivých úsekov ciest  
v okresoch PSK: 
 

P.č. Číslo cesty Miestopis predpokladaný

rozpočtový 

náklad (€) 

okres 

1.1. III/3489 Buclovany - Koprivnica 174 716,00 

Bardejov 1.2. III/3554 Cígla – Šarišské Čierne 133 722,00 

   308 438,00 

2.1. III/3864 Zbudská Belá - Valentovce 132 269,00 
Medzilaborce 

   132 269,00 

2.3. III/3887 Hostovice - Osadné 70 000,00 

Snina 2.4. III/3891 Stakčínska Roztoka - prieťah 79 021,00 

   149 021,00 

2.5. III/3849 Vyšná Jablonka - prieťah 84 000,00 

Humenné 2.6. II/558 Topoľovka - Závadka 118 008,00 

   202 008,00 

3.1. III/3066 Gánovce - prieťah 112 900,00 

Poprad 3.2. III/3074 Spišské Bystré - Kravany 107 000,00  

   219 900,00 

3.3. III/3077 Lendak - prieťah 100 000,00 

Kežmarok 3.4. III/3109 Spišské Hanušovce - Osturňa 83 639,50 

   183 639,50 



3.5. III/3207 Doľany - Rožkovce 63 831,00 

Levoča 3.6. III/3209 Nemešany - Baldovce 69 969,00 

   133 800,00 

4.1. III/3456 Kapušany - Podhorany 145 000,00 

Prešov 
4.2. III/3429 Župčany - prieťah 20 000,00 

4.3. III/3462 Sedlice - Klenov 163 652,30 

   328 652,30 

4.4. III/3174 Ratvaj - Hubošovce 137 636,50 

Sabinov 4.5. III/3186 Jakubova Voľa  - spojka 11 500,00 

   149 136,50 

5.1. III/3171 Plavnica - prieťah  120 678,90 

Stará Ľubovňa 
5.2. III/3135 Šarišské Jastrabie - Kyjov 36 000,00 

5.3. III/3134 Pusté Pole - ČSD 10 000,00 

   166 678,90 

6.1. III/3523 Beňadikovce – Šarišský Štiavnik 166 122,50 
Svidník 

   166 122,50 

6.2. III/3581 Šandal - Radoma 144 236,50 
Stropkov 

   144 236,50 

7.1. II/554 Jasenovce 56 270,00 

Vranov nad 

Topľou 

7.2. III/3621 Hencovce – Dlhé Klčovo 99 827,80 

7.3. III/3633 Slovenská Kajňa - Kvakovce 60 000,00 

   216 097,80 

  SPOLU 2 500 000,00  

 

                                                 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 326 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k správe o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme 
v prímestskej autobusovej doprave za rok 2015 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
správu o vyúčtovaní príspevku za služby vo verejnom záujme v prímestskej 
autobusovej doprave za rok 2015.        
 
 
                                                      
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                            
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 327 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k  informatívnej  správe o realizácii  cezhraničných programov na úrovni 
PSK a k schváleniu systému riadenia a financovania projektov Programu 
INNTERREG V-A 2014 – 2020 v rámci kompetencií PSK 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A. b e r i e   n a    v e d o m i e 
 

informatívnu správu o realizácii programov cezhraničnej spolupráce na úrovni PSK 
 

B. s c h v a ľ u j e  
 
B.1.    systém riadenia a financovania projektov Programu INTERREG V-A 2014 - 2020    
            v rámci kompetencií PSK 

 
B.2.     predfinancovanie   výdavkov  do  obdobia  certifikácie/refundácie  výdavkov    
            a  spolufinancovanie  nákladov  na  riadenie  Strešných  projektov Programu  
            INTERREG V-A PL-SR 2014-2020 vo výške 30 340,89 eur – BV v členení: 
 

Názov projektu 
Rozpočet nákladov  

na riadenie  
Spolufinancovanie 

 zo zdrojov PSK (5%) 

Spája nás príroda a kultúra 240 112,22 eur - BV 12 005,61 eur 

Spoločné odborné vzdelávanie na 
poľsko-slovenskom pohraničí 

26 679,13 eur - BV 1 333,96 eur 



Implementácia mikroprojektov 
v oblasti ochrany a rozvoja 
prírodného a kultúrneho dedičstva  
v Euroregióne Karpaty a  
v  Prešovskom samosprávnom kraji 

306 023,86 eur - BV 15 301,19 eur 

Implementácia mikroprojektov v 
oblasti vzdelávania v Euroregióne 
Karpaty a v Prešovskom 
samosprávnom kraji 

34 002,65 eur -BV 1 700,13 eur 

SPOLU 606 817,86 eur - BV  30 340,89 eur 

 
 

B.3.     spolufinancovanie technickej pomoci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG   
            V-A   PL - SK   2014 – 2020,    tzv.  Regionálneho   kontaktného   bodu   Prešovského    
            samosprávneho kraja, vo výške 1 872,50  eur - BV  
 
B.4.   vinkuláciu  finančných   prostriedkov  v  Štátnej  pokladnici  v  prospech  veriteľov  na  
            základe  zmluvných  vzťahov  medzi  PSK,  Štátnou pokladnicou a vedúcimi partnermi  
            z dôvodu zabezpečenia finančného krytia poskytnutých zálohových platieb na realizáciu  
            projektov  z  prostriedkov  Európskeho  fondu  regionálneho rozvoja v rámci Programu  
            INTERREG V-A PL - SK  2014 - 2020. 
 

                                                      
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 328 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k návrhu na schválenie účasti PSK ako partnera projektu v rámci vyzvania 
„Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 
centier 1“ 
________________________________________________________________ 

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

1. účasť Prešovského samosprávneho kraja ako partnera v predkladanom projekte, ktorý 
je  pripravovaný Úradom vlády SR (centrálny koordinačný orgán) v rámci vyzvania 
„Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ 
za účelom vytvorenia Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja ako súčasti „Integrovanej siete informačno-poradenských 
centier“ 

2. zriadenie a činnosť Informačno-poradenského centra na Úrade Prešovského 
samosprávneho kraja 

3. spolufinancovanie  realizácie projektu vo výške 4,83 % z celkovej výšky oprávnených 
výdavkov, t. j. vo výške 14 561,83 € a jeho predfinancovanie vo výške 301 487,20 € 
z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok. 

                                                   
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                                                                                                                                                                                                          

                                  Ing. Eduard Vokál 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 329 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k informatívnej správe o realizácii projektov v rámci výzvy  
ROP 4.1d – 2012/01 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A/  b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
      informatívnu správu o realizácii projektov v rámci výzvy ROP, opatrenie 4.1d neinvestičné  
      projekty – rozvojové   dokumenty   regiónov  -  2012/01   vrátane  výstupov – sektorových  
      rozvojových dokumentov: 
 
      - Programu rozvoja vidieka Prešovského samosprávneho kraja 
      - Stratégie destinačného marketingu cestovného ruchu Prešovského samosprávneho kraja 
      - Analytickej  štúdie  efektívnosti  pri  používaní energií v zariadeniach v zriaďovateľskej   
        pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja 
      - Programu energetického manažmentu Prešovského samosprávneho kraja 
 
B/  o d p o r ú č a 
 
      zaviesť energetický manažment Prešovského samosprávneho kraja. 
                                                  
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                        
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 330 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k informatívnej správe o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK 
pre oblasť Vysokých Tatier 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
informatívnu správu o činnosti Centra rozvoja turizmu PSK  
pre oblasť Vysokých Tatier. 
  
 
 
                                                      
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 331 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k výročnej správe o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. i) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
b e r i e    n a    v e d o m i e 
 
výročnú správu o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2015. 
 
                                                    
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 332 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k prerokovaniu podielu PSK na projekte rekonštrukcie, modernizácie 
a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov  
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
A/ s c h v a ľ u j e 
 
zapojenie sa Prešovského samosprávneho kraja do projektu rekonštrukcie, modernizácie 
a budovania štadiónov na roky 2013-2022, ktorého financovanie schválila vláda SR uznesením 
č. 115/2013, a to združením finančných prostriedkov Prešovského samosprávneho kraja vo 
výške 1.085.000 eur na projekt rekonštrukcie, modernizácie a výstavby futbalového štadióna 
v meste Prešov za podmienok: 
 

- finančnej spoluúčasti mesta Prešov vo výške 1.085.000 eur 
- finančnej spoluúčasti Slovenského futbalového zväzu vo výške 2.400.000 eur. 

Združené finančné prostriedky mesta Prešov vo výške 1.085.000 eur sú určené na výkup 
nehnuteľností o výmere 9.499 m2, ktorá vznikne odčlenením z parciel č. KNC 28565/4 
o výmere 6.805 m2, ostatná plocha a KNC č. 2856/1 o výmere 10.734 m2, ostatná plocha, 
v súčasnosti zapísané na LV č. 13160, k. ú. Prešov, na základe geometrického plánu za 60 
eur/m2, zvyšná časť finančných prostriedkov je určená pre realizáciu rekonštrukcie, 
modernizácie a výstavby futbalového štadióna. 
 
 
B/ s p l n o m o c ň u j e  
 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja na rokovanie súvisiace s výstavbou futbalového 
štadióna v meste Prešov a uzatvorenie Zmluvy o spolupráci pri realizácii rekonštrukcie, 
modernizácie a výstavby futbalového štadióna v meste Prešov so Slovenským futbalovým 
zväzom a mestom Prešov 
 
 
 
 



 
C/ b e r i e  n a   v e d o m i e  
 
skutočnosť, že Prešovský samosprávny kraj spolu s mestom Prešov založia obchodnú 
spoločnosť, ktorá prevezme práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvného vzťahu založeného 
so Slovenským futbalovým zväzom, Prešovským samosprávnym krajom a mestom Prešov. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                    
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 333 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k návrhu na združenú investíciu „Rekonštrukcia tréningového centra 
obecných sociálnych podnikov“ – obec Spišský Hrhov a PSK  
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
1. združenú investíciu medzi Prešovským samosprávnym krajom a obcou Spišský Hrhov za účelom 

rekonštrukcie „Rekonštrukcia tréningového centra obecných sociálnych podnikov“  
 
2. združenie finančných prostriedkov za združovateľa Prešovský samosprávny kraj vo výške 

40.000,00 eur, ktoré sa realizuje zo zdrojov účastníkov združenia v závislosti na schválených 
rozpočtových nákladoch podľa vzájomnej odsúhlasenej projektovej dokumentácie za predpokladu, 
že obec Spišský Hrhov: 

 
a) združí v súlade s platnou legislatívou finančné prostriedky vo výške minimálne 40.000,00 eur  
 
b) zabezpečí a vykoná všetky stavebné činnosti a činnosti súvisiace s rekonštrukciou 

nehnuteľnosti v pozícii investora  
 
c) predloží Prešovskému samosprávnemu kraju pred uzavretím zmluvy o združení platné 

uznesenie obecného zastupiteľstva podľa § 11 ods. 4 písm. m) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov vzťahujúce sa na združenú investíciu zadefinovanú 
v bode 1. a kvalifikovaný návrh zmluvy o združení. 

 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 334 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 Litmanová, Obecný úrad 79, 065 31 
Jarabina, IČO: 00 330 019, zapísaného na LV č. 1481, k. ú. Litmanová, a to: 

 
novovytvorené pozemky registra C KN: 
parcelné číslo 573/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2591m2, odčlenená od pozemku registra C 
KN, parcelné číslo 573/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3274 m2, 
parcelné číslo 574/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4071m2, odčlenená od pozemku registra C 
KN, parcelné číslo 574, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6870 m2, 
 
geometrickým plánom č. 39/2015, vyhotoveným Ján Štellmach, Nová Ľubovňa 282, 065 11 Nová 
Ľubovňa, IČO: 10 771 247, úradne overeným Okresným úradom Stará Ľubovňa, katastrálny odbor, pod 
číslom G1-650/2015 dňa 08.01.2016. 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 6662 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 €. 
 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 

  MUDr. Peter Chudík 
                   predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                           Mgr. Emil Chlapeček 
                                                            
                                                                            Ing. Eduard Vokál                                                                 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 335 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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   odňatie nehnuteľného majetku Prešovského samosprávneho kraja zo správy Strednej                   

odbornej školy, Hlavná 6, Stropkov, zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov, a to: 
 
pozemku: registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2, 
stavby:     škola, súpisné č. 16, na pozemku registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy  
                a nádvoria o výmere 823 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy:        bez zápisu.  

 
B.2     prevod nehnuteľného majetku vo vlastníctve v správe Strednej odbornej školy, Hlavná 6, 

Stropkov, zapísaného na LV č. 57, k. ú. Stropkov,  a to: 
 

pozemku: registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 823 m2, 
stavby:     škola, súpisné č. 16, na pozemku registra C KN parcelné číslo 682/1, zastavané plochy  
                a nádvoria o výmere 823 m2, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy:        bez zápisu.  

 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 68/2014 zo dňa 
08.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 235.031,51 €, z toho stavba 218.887,35 €, pozemky 16.144,16 € pri jednotkovej 
cene pozemkov 24,61 €/m2. 

 



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. 68/2014 zo dňa 
08.10.2014, vyhotoveným znalcom Ing. Michalom Malinom v zmysle vyhlášky MS SR č. 
492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov, 
predstavuje 235.031,51 €, z toho stavba 218.887,35 €, pozemky 16.144,16 € pri jednotkovej 
cene pozemkov 24,61 €/m2. 

 
   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.2 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 – stavba škola s pozemkom, k. ú. Stropkov – 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 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
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     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 – Ing. Daniel Soóš, riaditeľ SOŠ, Hlavná 6, 091 01 
Stropkov (telefón: 054 / 71 81 500, mobil: 0903 914 501). 

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

 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 336 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 

Strednej odbornej školy, Mierová 1973/79, Humenné, zapísaného na LV č. 8359, k. ú. 
Humenné,  a to: 

 
pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 2891/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 638 m2, 
parcelné číslo 2891/19, zastavané plochy a nádvoria o výmere 964 m2 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 1602 m2). 
 
stavba: stavba, súpisné číslo 1973, na pozemku registra C KN parcelné číslo 2891/19, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 964 m2, s príslušenstvom: múriky na parc. č. 2981/18 
 
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. 2/2016 zo dňa 
15.01.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Emilom Rarogom, Záhradná 6, 066 01 Humenné,             
v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 



neskorších predpisov, predstavuje 465.000,00 €, z toho stavba s príslušenstvom 415.033,62 €, 
pozemky 49.966,38 € pri jednotkovej cene pozemkov  31,19 €/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 – Domov mládeže, 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 
 
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  –  RNDr.  Oľga  Skysľaková,  riaditeľka Strednej  
               odbornej školy Humenné,  (tel.: 057/7752734, mobil 0915 869 094).           

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

 
 
 

 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 337 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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  

Úradu PSK,  zapísaného na LV č. 1319, k. ú. Sabinov, a to: 
 

pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 226/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 685 m2, 
parcelné číslo 226/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 102 m2 
 
(Celková výmera prevádzaných pozemkov predstavuje 787 m2). 
 
stavba: bytový dvojdom o.c.32, súpisné číslo 328, na pozemku registra C KN parcelné číslo 
226/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 685 m2, s príslušenstvom: plot, vodovodná 
prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, NN prípojka, 
 
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. 4/2016 zo dňa 
27.01.2016, vyhotoveným znalcom Ing. Vladimírom Vaľom, Lomnická 12, 080 05 Prešov, v 
zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení 



neskorších predpisov, predstavuje 14.600,00 €, z toho stavba s príslušenstvom 6.084,66 €, 
pozemky 8.515,34  € pri jednotkovej cene pozemkov 10,82 €/m2. 

 
Mimoriadne riziká: Prístup k nehnuteľnostiam je priamo z Ovocinárskej ulice cez cudzí 
pozemok (parcela C KN p. č. 226/18), je preto potrebné odkúpiť časť tejto parcely pre prístup 
k nehnuteľnostiam, ktoré sú predmetom prevodu, alebo zriadiť vecné bremeno na právo 
prechodu a prejazdu cez túto parcelu. 
 

  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 – bytový dvojdom, Ovocinárska ul., Sabinov – 

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 
podpísal kúpnu zmluvu. V prípade neodôvodneného nedodržania termínu na podpísanie 
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     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 – Ing. Nikola Poníková,  oddelenie správy vnútornej   
               prevádzky a správy budov  Úradu PSK (tel.: 051/7081351).           

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

 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 338 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k schváleniu kúpnej ceny ponúknutej v obchodnej verejnej súťaži  
________________________________________________________________ 

     
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  
 
 
s c h v a ľ u j e   
 
prevod nehnuteľného majetku v správe Krajského múzea v Prešove zapísaného na LV č. 303, 
k. ú. Svinia, a to:  
 
pozemok registra C KN:  
parc. č. 75 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 1569 m2                         
parc. č. 76 – záhrady o výmere 396 m2 

     
stavba: súp. číslo 96 na parcele 75  (kaštieľ, národná kultúrna pamiatka) 
 
ťarchy: bez zápisu 

 
a 
nehnuteľný majetok neevidovaný  v katastri nehnuteľností, a to: oceľový prístrešok na p. č. 70  

 
a 
plot na podmurovke, studňa, vonkajšie úpravy – vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka, 
žumpa, oporné múry, okapový chodník, chodníky kamenné, záhradné lavičky, záhradné 
osvetlenie – kábel a svietidlá, vonkajšie schody, domáca vodáreň, 

 
do vlastníctva účastníka obchodnej verejnej súťaže - kupujúceho –  Kamila Ježková, Severná 
269, 080 06 Vyšná Šebastová, za kúpnu cenu vo výške 40.000,00 €, ktorá bola ponúknutá 
v obchodnej verejnej súťaži vyhlásenej dňa 09. 03. 2016 . 

  
 
 
 



Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom č. 81/2010 zo dňa  
13.07.2010, vyhotoveným znalcom Ing. Milanom Gardošom zmysle vyhlášky MS SR                 
č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 142.000,00 €.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
 
 
 
 
 

- 2 - 



 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 

 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 339 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 
zámena nehnuteľného majetku 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 Obcou Soľ, Obecný úrad č.161, 
094 35 Soľ, IČO: 332861, bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Soľ nadobúda nehnuteľný majetok 

v správe Správy a údržby ciest PSK, Jesenná 14, 080 05  Prešov, zapísaný na LV č. 
1541 v k. ú. Soľ, a to: 

 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1169/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 502 m2, 
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1169/4, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 220 m2, 
odčlenené od pozemkov registra C KN, parcely čísla 1169/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2168 m2 a parcely čísla 1169/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7698 m2, 
geometrickým plánom č. 34896821-29/15, vyhotoveným GEO-POL Pavol Popaďák, M. R. 
Štefánika 876, Vranov nad Topľou, IČO: 34896821, úradne overeným Okresným úradom 
Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1 559/2015 dňa 23.11.2015, 

 



novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/4, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 484 m2,  
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/5, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 499 m2,  
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/6 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 381 m2,  
novovytvorený pozemok registra C KN, parcelné číslo 1175/7 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 231 m2,  
odčlenené od pozemku registra C KN, parcela čísla 1175 zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 8333 m2, geometrickým plánom č. 34896821-30/15, vyhotoveným GEO-POL 
Pavol Popaďák, M. R. Štefánika 876, Vranov nad Topľou, IČO: 34896821, úradne 
overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod číslom 
G1 575/2015 dňa 27.11.2015, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: Por. č.: 1 Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle §151o Občianskeho 

zákonníka a § 10 ods.1) a 5) zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. v prospech 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 36 599 361, 
v rozsahu podľa GP. č. 34974628-81/2008 Juraj MAŠKA GEOMA – geodetické 
práce Humenné, č. sp. Z 1503/2010- 149/10. 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 2317 m2. 

 
2. Obec Soľ 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. 885 v k. ú. Soľ, a to: 

 
parcela registra E KN, parcelné číslo 1970, ostatné plochy o výmere 176m2,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu  
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 176 m2. 
 

Dôvod hodný osobitného zreteľa: 
Je plánované vybudovanie chodníkov pozdĺž cesty III/3611 (III/018219) a pozdĺž cesty 
III/3612 (III/018220). Vybudovaním chodníkov obec zlepší ochranu a bezpečnosť obyvateľov 
obce, ktorí musia chodiť po krajnici tejto frekventovanej cesty. Zámenou týchto pozemkov sa 
vysporiadajú majetkové pomery pozemkov pod cestou III. triedy a plánovanými chodníkmi 
medzi Prešovským samosprávnym krajom a Obcou Soľ.  
 
 

Prešove dňa 28. apríla 2016  
 

 MUDr. Peter Chudík 
                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová                                          Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                           Ing. Eduard Vokál                                                                 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 340 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 Obcou Rudlov, Rudlov 37, 094 
35 Rudlov, IČO: 00 332 763,  bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne: 
 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Obec Rudlov nadobúda nehnuteľný 

majetok v správe Správy a údržby ciest PSK, a to: 
 
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 640/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1099 m2,  
 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 640, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 4596 m2, zapísaného na LV 549, k. ú. Rudlov, geometrickým plánom č. 
46526668-208/2015, vyhotoveným GEODETUM, s. r. o., Námestie slobody 6, 093 01 



Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-495/15 dňa 13.10.2015,  
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 1099 m2. 
 

 
2. Obec Rudlov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda nehnuteľný 

majetok, ktorý zveruje do správy Správe a údržby ciest PSK, a to: 
 

novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 638/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1768 m2,  
 
odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 638, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 2380 m2, zapísaného na LV 393, k. ú. Rudlov, geometrickým plánom  č. 
46526668-208/2015, vyhotoveným GEODETUM s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 
Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-495/15 dňa 13.10.2015, 
 
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 606/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1621 m2, odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 606/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 2750 m2, 
 
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 625/5, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1024 m2, odčlenený od pozemku registra C KN parcelné číslo 625, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 4441 m2, 
 
obidva zapísané na LV 393, k. ú. Rudlov, geometrickým plánom č. 46526668-213/2015, 
vyhotoveným GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 Vranov nad Topľou, IČO: 
46526668, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad Topľou, katastrálny odbor, pod 
číslom G1-494/15 dňa 13.10.2015, 
 

novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 613/6, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1323 m2,  
 
novovytvorený pozemok registra C KN parcelné číslo 613/8, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 159 m2,  
 
odčlenené od pozemku registra C KN parcelné číslo 613, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 8855 m2, zapísaného na LV 393, k. ú. Rudlov, geometrickým plánom č. 
46526668-214/2015, vyhotoveným GEODETUM, s.r.o., Námestie slobody 6, 093 01 
Vranov nad Topľou, IČO: 46526668, úradne overeným Okresným úradom Vranov nad 
Topľou, katastrálny odbor, pod číslom G1-495/15 dňa 13.10.2015, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy: bez zápisu. 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 5895 m2. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Pozemky, ktoré touto zámenou PSK nadobudne, sa nachádzajú pod cestou III/3611 
(III/018219), ktorú má PSK vo svojom vlastníctve a v správe SÚC PSK. Pozemok, 
ktorý PSK odovzdáva a Obec Rudlov nadobudne, je plánovaný na výstavbu chodníka, 
ktorý bude slúžiť verejnému účelu. 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 341 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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. r u š í 
 
 uznesenie z 15. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
            č. 276/2015 zo dňa 15. decembra 2015  
 
B. k o n š t a t u j e,  
 
 že prevádzaný majetok uvedený v bode C.2 ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný 
  
C. s c h v a ľ u j e 
 
C.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Podtatranského múzea, Vajanského 72/4, 058 

01 Poprad, zapísaný na LV č. 5150, k. ú. Poprad, a to: 
  
 pozemok registra CKN: 

parcelné číslo 2609/1, ostatné plochy o výmere 1507 m2, 
na základe geometrického plánu č. 06/2015, vyhotoveným Globing Poprad, s.r.o., 
Dostojevského 3313/12, Poprad, IČO: 36 4444 99, úradne overeným Okresným 
úradom Poprad, katastrálnym odborom, pod číslom G1-84/15 dňa 17. 02. 2015, ktorým 
sa upravujú hranice medzi parcelami č. 2607, 2609/1 a 2612/3, 
 
parcelné číslo 2609/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 
ťarchy:  bez zápisu, 

 



C.2 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 zámena nehnuteľného majetku 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 Mestom Poprad, Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, IČO: 00326470 
bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Poprad nadobúda do svojho  
    výlučného vlastníctva:  
 

a)  nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 5150, k. ú. Poprad, a to: 
 
 pozemok registra CKN: 

  parcelné číslo 2609/1, ostatné plochy o výmere 1507 m2, 
  na  základe  geometrického  plánu č. 06/2015, vyhotoveným Globing Poprad,  
            s.r.o., Dostojevského 3313/12, Poprad,  IČO: 36 4444 99,  úradne  overeným  
            Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, pod číslom G1-84/15 dňa  
            17. 02. 2015, ktorým  sa  upravujú  hranice  medzi parcelami č. 2607, 2609/1  
            a 2612/3, 
 

 parcelné číslo 2609/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2, 
 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
 ťarchy:  bez zápisu, 
 
 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku – pozemkov registra CKN 2609/1 a 
 2609/2, stanovená znaleckým posudkom č. 39/2015, vyhotoveným  znalcom  – 
       Ing. Hana Paračková v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z. z.  o  stanovení  
       všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 175.151,76 €, pri cene 103,53 €/m2  
       za pozemok 2609/1 a cene 78,09 €/m2 za pozemok 2609/2. 
 
b)  nehnuteľný majetok v správe Obchodnej akadémie Poprad, Murgašova 94, 

 058 01 Poprad, zapísaný na LV č. 4719, k. ú. Poprad, a to: 
 
 novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 2595/5, zastavané plochy 
 a nádvoria o výmere 4016 m2, 
 
 odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 2595/1, zastavané plochy 
 a   nádvoria   o   výmere   8734  m2,   zapísaný  na  LV  č.  4719,  k.  ú.  Poprad,  
       geometrickým  plánom  č. 75/2015, vyhotoveným  Ing. Katarínou Nemčíkovou, 
       Sokolovská    2819/9,    058  01  Poprad,   IČO: 34892664,   úradne   overeným  
       Okresným úradom Poprad, katastrálnym odborom, pod číslom  G1-868/15  dňa  
       13. 11. 2015 

 

 spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
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  ťarchy: Na parc. č. 2595/1: Vecné bremeno v prospech Pilsberg investment,  
                        s.r.o., IČO: 36463132, spočívajúce v práve prechodu a prejazdu v rozsahu  
  vyznačenom v GP 78/2011 podľa V 1186/12 zo dňa 02.05.2012, 
 

 Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku – pozemku registra CKN 2595/5 
 stanovená znaleckým posudkom č. 61/2015, vyhotoveným znalcom - Ing. Hana 
 Paračková v zmysle vyhlášky MSSR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej 
 hodnoty majetku, predstavuje 137.186,56 € pri cene 34,16 €/m2.  
 
c)  nehnuteľný majetok 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, 
 
 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, po zaokrúhlení predstavuje 94.507,92 €, 
            z  toho  stavba  28.727,10 €,  pozemky 65.780,82 €  pri  cene pozemkov  23,31  
            €/m2. 

 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 8590 m2. 
 

3. Mesto Poprad odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 
výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1 v k. ú. Poprad, 
ktorý: 
 
a) zveruje do správy Strednej zdravotníckej školy, Levočská 5, 05850 Poprad,  
       a to: 
  
 pozemok registra CKN: 
 parcelné číslo 630/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 71m2, 
 parcelné číslo 630/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 794 m2, 
 parcelné číslo 630/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 682 m2, 
 parcelné číslo 630/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1015 m2, 
 parcelné číslo 630/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1319 m2, 
 parcelné číslo 630/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 500 m2, 
 
 spoluvlastnícky podiel:1/1, 
 ťarchy:  bez zápisu, 
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b) zveruje do správy Podtatranského múzea v Poprade, Vajanského 72/4, 05801 
 Poprad, a to: 
 
 novovytvorený pozemok registra CKN, parcelné číslo 2602/6, ostatná plocha 
 o výmere 363 m2, odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 2602/3, 
 zastavané plochy a nádvoria o výmere 4762 m2, k. ú. Poprad na základe 
 geometrického   plánu   č.  06/2015,   vyhotoveným   Globing   Poprad, s. r. o.,  
       Dostojevského 3313/12, Poprad, IČO: 36 4444 99, úradne overeným Okresným  
       úradom Poprad, katastrálny odbor, dňa 17. 02. 2015 pod číslom G1-84/15, 
 
 spoluvlastnícky podiel:1/1, 
 ťarchy:  bez zápisu, 
 
Všeobecná hodnota nehnuteľného majetku – pozemkov registra CKN 630/5, 630/7, 
630/8, 630/2, 630/9, 630/10 a 2602/6 stanovená znaleckým posudkom č. 03/2016 zo 
dňa 28. 01. 2016, vyhotoveným znalcom Ing. Hana Paračková v zmysle vyhlášky 
MS SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku, predstavuje 
434.675,23 €, pri cene 90,64 €/m2 za pozemky 630/5, 630/7, 630/8, 630/2, 630/9 
a 630/10 a cene 103,53 €/m2 za pozemok 2602/6. 
  
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 4744 m2. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod budovou Strednej zdravotníckej školy 
v Poprade, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Poprad a vysporiadanie pozemkov pod 
chodníkom a parkom, ktoré sú vo vlastníctve PSK. 
 
 
 

V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 342 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 a Mestom Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov,  
bez vzájomného finančného vyrovnania,  nasledovne: 
 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Prešov nadobúda nehnuteľný  
    majetok: 

a) v správe Spojenej školy v Prešove, a to: 
pozemok registra C KN parcelné číslo 14795/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere   450  
m2, zapísaný na  LV č.12693, k. ú. Prešov                
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu. 

 
b) v správe Úradu PSK, a to: 
pozemok registra C KN parcelné číslo 14795/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere   503 
m2, zapísaný na  LV č. 16357, k. ú. Prešov                
 



spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 953 m2. 

 
2. Mesto Prešov odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda a zveruje do  
    správy Hotelovej akadémie v Prešove nehnuteľný majetok, a to:  

 
pozemok registra C KN parcelné číslo 301/2, zastavaná plocha o výmere 641 m2, zapísaný 
na  LV č. 6492, k. ú. Prešov 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy: bez zápisu 
 
Celková výmera odovzdávaného nehnuteľného majetku predstavuje 641 m2. 

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
   Pozemky parcelné číslo C KN 14795/4 a 14795/5 na ulici Pavla Horova v Prešove vo 

vlastníctve PSK, ktoré nadobúda Mesto Prešov, sú určené na zriadenie parkoviska pre 
obyvateľov priľahlých obytných domov. Pozemok parcelné číslo C KN 301/2  vo 
vlastníctve Mesta Prešov, ktorý nadobúda PSK, je prirodzenou historickou súčasťou 
areálu Hotelovej akadémie na Baštovej ulici v Prešove. Škola ho užíva, zveľaďuje 
a nachádza sa na ňom okrasná záhrada využívaná pre potreby školy i verejnosti.  

 
 
 

 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 343 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 ods. 1 tohto uznesenia je prebytočný 
  
B. s c h v a ľ u j e, 
 
B.1 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 zámena nehnuteľného majetku 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 Mestom Kežmarok, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok IČO: 00326283, 
bez vzájomného finančného vyrovnania, nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Mesto Kežmarok nadobúda do 

svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v správe Hotelovej 
akadémie Otta Brucknera v Kežmarku, MUDr. Alexandra 29, 060 01 
Kežmarok, zapísaný na LV č. 592, k. ú. Kežmarok, a to:   

 
 pozemky registra CKN: 
 parcelné číslo 86/2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 272 m2,  
 parcelné číslo 106/19, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 234 m2, 
 



 parcelné číslo 106/21, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 777 m2, 
 parcelné číslo 107,  druh pozemku zastavané plochy a nádvoria o výmere 222 m2, 

 
 stavby: 
 súpisné číslo 150 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 107 s príslušenstvom, 
 súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 86/2 s príslušenstvom, 
 súpisné číslo 1914 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 106/19 

s príslušenstvom, 
 

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

 
2. Mesto Kežmarok odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do 

svojho výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1 v k. ú. 
Kežmarok, a to: 
 
pozemky registra CKN: 
parcelné číslo 1938/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/8, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
parcelné číslo 1938/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 663 m2, 
 
novovytvorený pozemok registra CKN: 
parcelné číslo 1938/67, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3670 m2, 
 
odčlenený od pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 16789 m2, k. ú. Kežmarok, geometrickým plánom č. 23/2016 
zo dňa 24. 03. 2016, vyhotoveným Ing. Jánom Maniakom – Geodet, Medňanského 
50, Spišská Belá – Strážky, prevádzka Baštová 6, Kežmarok, IČO: 46227717, 
 
stavby:  
súpisné číslo 2247 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/7 
s príslušenstvom, 
súpisné číslo 2246 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/8 
s príslušenstvom, 
súpisné číslo 2245 na pozemku registra CKN, parcelné číslo 1938/15 
s príslušenstvom, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 
ťarchy:  bez zápisu, 

 
Za podmienky:  
Mesto Kežmarok, po nadobudnutí vlastníctva nehnuteľností od PSK na základe tejto 
zámeny pre Hotelovú akadémiu Otta Brucknera Kežmarok z dôvodu zabezpečenia 
kontinuity vzdelávania v tejto inštitúcii a z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja 
okresu  Kežmarok, prenajme predmetné nehnuteľnosti za nájomné 1,00 €/rok. 
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Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámena nehnuteľného majetku z dôvodu plnenia časti Akčného plánu rozvoja okresu 
Kežmarok prijatého uznesením č. 45/2016 zo dňa 10. 02. 2016 na výjazdovom 
zasadnutí vlády Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 336/2015 Z. z. o podpore 
najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a to zriadenia 
študentského kampusu v areáli bývalých kasární v Kežmarku, v ktorom by následne 
mala sídliť okrem iných stredných škôl aj Hotelová akadémia Otta Brucknera 
Kežmarok v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                    
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                    
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 344 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 správcu –  Gymnázium Antona Prídavku, Komenského 40, 083 01 Sabinov, IČO: 
00161152, rozpočtová organizácia, a to: 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 4146, k. ú. Sabinov, a to: 
 
nebytové priestory o  výmere 700 m2, nachádzajúce sa v nehnuteľnosti, súpisné číslo stavby 
1852 – základná škola, spoluvlastnícky podiel ½,  umiestnenej na pozemkoch registra C KN 
parcelné číslo 627/17  a 627/28, druh pozemku - zastavané plochy a nádvoria,   
 
do nájmu nájomcu – Mesto Sabinov, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov, IČO: 00327735, 
za nižšie uvedených podmienok:  

 
- výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  1 €/m2/rok , 

 
- účel nájmu: školské účely – výučba tanečného a výtvarného odboru Základnej 

umeleckej školy v Sabinove 
 

- doba nájmu:  doba neurčitá  od 01. 09. 2016  
 

- nájomca zabezpečí plnú prevádzkyschopnosť predmetu nájmu a všetky náklady 
v súvislosti s prenajatým majetkom. 
 

 



 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Predmet nájmu je z dôvodu poklesu počtu žiakov pre potreby regionálneho školstva dočasne 
prebytočný,  bude využitý vo verejnom záujme na výchovno-vzdelávacie účely. Mesto Sabinov 
je podielovým spoluvlastníkom nehnuteľnosti so spoluvlastníckym podielom ½. Využíva 
prízemie nehnuteľnosti na výučbu 1. stupňa Základnej školy so sídlom Komenského 13 v 
Sabinove. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                    
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 345 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
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 správcu –  Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov, IČO: 
00161837, rozpočtová organizácia, a to: 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 12894, k. ú. Prešov,  a to: 
 
nebytové priestory o  výmere 20,16 m2 (garáž), nachádzajúce sa v nehnuteľnosti súpisné číslo 
stavby 2831 – škola,  umiestnenej na pozemku registra C KN parcelné číslo 3961/2, druh 
pozemku - zastavané plochy a nádvoria,   
 
do nájmu nájomcu – Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice, IČO: 
00397610, za nižšie uvedených podmienok:  
 

 
- výška nájomného bez platieb za energie a služby spojené s nájmom:  27 € /m2/rok , 

 
- účel nájmu: parkovanie služobného motorového vozidla nájomcu  

 
- doba nájmu:  doba neurčitá  odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy.  

 
 

 
 
 
 



 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Technická univerzita v Košiciach je vlastníkom susednej budovy, súpisné č. 11754, na parcele 
č. 3961/3 evidovanej na LV č. 4645 v k. ú. Prešov, ktorá je súčasťou areálu školy a je využívaná 
Fakultou výrobných technológií v Prešove na školské účely. Priestory garáže sú súčasťou 
budovy Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, nachádzajú sa v uzatvorenom areáli. 
Fakultou výrobných technológií v Prešove budú využité vo verejnom záujme a v súlade 
s predmetom činnosti nájomcu. Nájomca sa bude alikvotne spolupodieľať aj na nákladoch za 
vodu z povrchového odtoku a ďalších platbách spojených s užívaním garáže. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                  
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 346 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 
zo dňa 21. 4. 2015 
________________________________________________________________ 

     
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 170/2015 zo dňa 21. 4. 2015 nasledovne: 
 
text: „s finančným príspevkom 70 000,00 eur“ 
 
sa nahrádza textom:  
„s finančným príspevkom v maximálnej výške 100 000,00 eur“. 
                                         
 
 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 

  MUDr. Peter Chudík 
              predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                 Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                  Ing. Eduard Vokál                                                                



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 347 / 2016 
 

zo 17. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 25. apríla 2016 

 
k návrhu na zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 287/2015 zo dňa 15. 12. 2015 
________________________________________________________________ 

     
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 287/2015 zo dňa 15. 12. 2015 nasledovne: 
 
text: „Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje dofinancovanie výdavkov 
v rámci investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“ v čiastke 
300 041,84 eur s DPH.“  
 
sa nahrádza textom: 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schvaľuje 
 
1. Podpis Dodatku č. 1 k ZoD s METROSTAV, a. s., zo dňa 13. 05. 2015 v hodnote 
2 207 615,51 eur s DPH, ktorý súvisí s menej prácami, ktoré neboli realizované v rámci 
investičnej akcie „Rekonštrukcia kaštieľa Vihorlatské múzeum Humenné“ na základe ZoD 
s METROSTAV, a. s., zo dňa 13. 05. 2015 v hodnote 2 330 463,11 eur s DPH. Nezrealizované 
práce boli v hodnote 122 847,60 eur s DPH. 
 
2. Podpis Zmluvy o dielo s METROSTAV, a. s., v čiastke 422 889,36 eur s DPH na základe 
priameho rokovacieho konania zo dňa 17. 12. 2015 – práce naviac. 
 
 
V Prešove dňa 28. apríla 2016  
 
 

 MUDr. Peter Chudík 
                  predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
 
Katarína Očkaiová                                           Mgr. Emil Chlapeček 
 
                                                                   
                                                                            Ing. Eduard Vokál                                                                 


