
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja   
 
 

U Z N E S E N I A 
 

 zo 14. zasadnutia 
 Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja  

zo dňa 17. júna 2019 
 

 
Číslo:   Obsah uznesenia: 
 
 
220.        k návrhu racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK  
 
221.        k informatívnej správe o plnení uznesení Zastupiteľstva PSK 
 
222.         k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019 
  
223.         k návrhu Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK 
 
224.         k návrhu na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK 
 
225.         k správe Výboru pre audit PSK  
 
226.         k úprave rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 
 
227.         k návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a k jej odpísaniu 
                z účtovnej evidencie 
 
228.         k návrhu VZN PSK č. ../2019 o určení  sumy  úhrady za sociálnu službu,  o spôsobe jej 
                určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
  
229.         k zmene Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2019 – 
                - Výzva pre región 
   
230.         k návrhu rozdelenia dotácií podľa VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií  
                z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región pre rok 2019 
 
231.         k návrhu Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy iniciatívy 
                Catching-up Regions 
 
232.         k návrhu na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 –  
                - Prešovská kreatívna fabrika 
 
233.         k návrhu vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb RPIC Prešov 
 
234.         k informatívnej správe o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018  
 
235.         k výročnej správe o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska za rok 2018    
 
236.         k informatívnej správe o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018 
 



237.         k návrhu na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni 
 
238.         k návrhu na menovanie riaditeľky Knižnice J. Henkela v Levoči 
 
239.         k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019 
 
240.         k predloženiu žiadosti o NFP s názvom „LEpší MAnažment Dát PSK II (LEMAD PSK 
                II) – implementácia nástrojov pre vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský 
                orgán  Operačného  programu  Integrovaná  infraštruktúra  v  rámci  výzvy  č.  OPII- 
                2019/7/6/-DOP 
 
241.         k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku – kúpa 
 
242.         k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
                - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
243.         k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
                - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
244.         k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
                - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
245.         k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
                - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
246.         k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
                - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
247.         k majetkovým prevodom nehnuteľného majetku PSK –  
                - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
248.         k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
249.         k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
250.         k nájmu nehnuteľného majetku PSK - prípad hodný osobitného zreteľa 
 
251.         k predfinancovaniu a spolufinancovaniu  projektov stredných škôl zapojených 
                do Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko  
                2014 – 2020 
 
252.         k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, 
                III.  výzva  mikroprojekty 2014 – 2020 – PSK - KARPATY – schválenie projektovej 
                žiadosti 
 
253.         k Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) 2014 – 2020,  Prioritná 
                os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  výzva  IROP-PO1-SC11-2019-44 – 
                schválenie projektových žiadostí   
 
254.         k Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) 2014 – 2020,  Prioritná 
                os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch,  výzva  IROP-PO1-SC11-2019-44 – 
                schválenie projektových žiadostí 
 
 
   



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 220 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Prešovského samosprávneho kraja 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona  NR  SR č. 245/2008 Z. z. 
o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení, zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v zmysle zákona NR SR č. 
302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) 
v znení neskorších predpisov 
 
A.   s c h v a ľ  u j e 

 
A.1. návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
        v okrese Humenné: 
 
a) zmenu sídla Hotelovej akadémie, Štefánikova 28, Humenné z adresy Štefánikova 28, 
Humenné na Komenského 1, Humenné od 1. 9. 2020  
 
b) vyradenie Školského internátu, Štefánikova 28, Humenné ako súčasti Hotelovej akadémie, 
Štefánikova 28, Humenné k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
 
c) vyradenie Školskej jedálne, Štefánikova 28, Humenné ako súčasti Hotelovej akadémie, 
Štefánikova 28, Humenné k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
 
 
A.2. návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
        v okrese Stará Ľubovňa: 
 
d) vyradenie Obchodnej akadémie, Jarmočná 132, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR 
 
e) vyradenie Strednej odbornej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR 
 
f) vyradenie Školskej jedálne, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl 
a školských zariadení SR 
 



g) vyradenie Elokovaného pracoviska, Lomnička 150 ako súčasti Strednej odbornej školy, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
 
h) zaradenie Spojenej školy, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa s organizačnými zložkami Stredná 
odborná škola a Obchodná akadémia od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR 
 
i) zaradenie Školskej jedálne, Jarmočná 108, Stará Ľubovňa ako súčasti Spojenej školy, 
Jarmočná 108, Stará Ľubovňa od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR 
 
j)  zaradenie Elokovaného pracoviska, Lomnička 150, Stará Ľubovňa od 1. 9. 2020 do siete škôl 
a školských zariadení SR 
 
 
A.3. návrh racionalizácie siete stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
        v okrese Sabinov: 
 
k) vyradenie Spojenej školy, SNP 16, Sabinov k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení 
SR 
 
l) vyradenie Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 1,  Prešov ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej, organizačnej zložky Spojenej školy, SNP 16, Sabinov k 31. 8. 2020 zo 
siete škôl a školských zariadení SR 
 
m) vyradenie Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov ako súčasti Spojenej školy, SNP 16, Sabinov 
k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
 
n) vyradenie Školského internátu, SNP 16, Sabinov ako súčasti Spojenej školy, SNP 16, 
Sabinov k 31. 8. 2020 zo siete škôl a školských zariadení SR 
 
o) zaradenie Strednej odbornej školy polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete 
škôl a školských zariadení SR 
 
p) zaradenie Školského internátu, SNP 16, Sabinov ako súčasti Strednej odbornej školy 
polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR 
 
r)  zaradenie Školskej jedálne, SNP 16, Sabinov ako súčasti Strednej odbornej školy 
polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR 
 
s) zaradenie Elokovaného pracoviska, Kpt. Nálepku 1, Prešov ako súčasti Strednej odbornej 
školy polytechnickej, SNP 16, Sabinov od 1. 9. 2020 do siete škôl a školských zariadení SR   
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B.   s c h v a ľ u j e 
  
      zachovanie   gymnaziálneho   štúdia   v  okrese  Medzilaborce  za  podmienky,  že  mesto 
      Medzilaborce v nasledujúcich rokoch zabezpečí dofinancovanie prevádzkových nákladov 
      Gymnázia,   Duchnovičova  13,  Medzilaborce  nad 100 %  prevádzkového  a  mzdového  
      normatívu (toto riešenie je výsledkom vzájomnej dohody PSK a mesta Medzilaborce) 
 
 

C.   u k l a d á 
 
       vedúcemu  odboru  školstva  Úradu PSK, v spolupráci s miestnou územnou samosprávou 
       a poslancami Zastupiteľstva PSK za okresy Prešov, Snina, Stropkov, Vranov nad Topľou,  
       predložiť  v termíne  do 30. 6. 2020  návrh  racionalizácie  siete  stredných  škôl v daných 
       okresoch 
 
       Termín: 30. 6. 2020                                Zodpovedný: vedúci odboru školstva Úradu PSK 
 
 
D.    ž i a d a  
 
D.1. predsedu  PSK,  aby  na  úrovni  vlády SR, SK 8 a Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
        a športu SR presadzoval legislatívne riešenie predĺženia povinnej školskej dochádzky tak,  
        aby žiaci boli povinní ukončiť stredoškolské vzdelanie  
 
D.2. predsedu PSK, aby vždy pred rozhodnutím o určení počtu žiakov v jednotlivých stredných 
        školách v PSK pre každý školský rok, prerokoval s poslancami Zastupiteľstva PSK návrh 
        o určení počtu žiakov. 
  
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019  
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 221 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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 21. júna 2019 
 
 
  
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 

                                                          
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 222 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu plánu kontrolnej činnosti ÚHK PSK na II. polrok 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
plán kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK na II. polrok 2019 
 
doplnený o výkon kontroly zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti 
nepeňažného vkladu PSK do obchodnej spoločnosti Spoločné zdravotníctvo, a. 
s. 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
  
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 
 

                                                            
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 223 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu Zásad kontrolnej činnosti ÚHK PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Zásady kontrolnej činnosti útvaru hlavného kontrolóra PSK. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019  
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 

 
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 224 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu na zmenu Zásad udeľovania verejných ocenení PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja podľa § 11 ods. 2 písm. q) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov  
 
s c h v a ľ u j e 
 
Zásady udeľovania verejných ocenení Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 
 

U Z N E S E N I E   č. 225 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k správe Výboru pre audit PSK  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s ustanovením § 34 
ods. 4 písm. g) zákona NR SR č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene 
a doplnení zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 
predpisov 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
správu Výboru pre audit Prešovského samosprávneho kraja. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
  
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.        Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r.  
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 226 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k úprave rozpočtu PSK č. 4/PSK/2019 Prešovského samosprávneho kraja 
pre rok 2019 
________________________________________________________________ 
 
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. 4/PSK/2019 nasledovne: 

A.1 Bežný rozpočet     

 Bežné príjmy o 834 000 € na 216 394 834 € 

 Bežné výdavky  o 0 € na 195 364 525 € 

 v tom:     
A.2 Kapitálový rozpočet     

 Kapitálové príjmy o 0 € na 619 737 € 

 Kapitálové výdavky  o 3 764 961 € na 66 153 706 € 

 v tom:      

 oblasť financovania: Úrad PSK          799 000 € 

 oblasť financovania: Doprava  2 180 200 € 

 oblasť financovania: Kultúrne služby  154 990 € 

 oblasť financovania: Vzdelávanie  589 771 € 

 oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie  41 000 € 

A.3 Rozpočet finančných operácií   

 Príjmové finančné operácie upraviť o      2 930 961 € na 46 861 080 €  

 Výdavkové finančné operácie upraviť o  0 € na 2 357 420 € 

A.4 Rozpis kapitálových výdavkov     

 Podľa prílohy tohto uznesenia     



 
B. s p l n o m o c ň u j e  

 
predsedu PSK na realizáciu rozpočtových úprav – príjmové finančné operácie (rezervný fond) 

a kapitálové výdavky za účelom spracovania projektových dokumentácií k projektom 
vyplývajúcim z iniciatívy Catching-up Regions v maximálnom objeme 500 000 €.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
 
  
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
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Príloha k uzneseniu Zastupiteľstva PSK č. 226/2019 zo dňa 17. 6. 2019 
 

Rozpis kapitálových výdavkov  
 

Názov organizácie Názov investičnej akcie FK ZF Suma 

Oblasť financovania:  Úrad samosprávneho kraja   799 000 € 

Úrad PSK Kostrová sieť cyklistických trás v PSK 01 RF -35 000 € 

 Výzva pre región 01 41 834 000 € 

Oblasť financovania: Doprava   2 180 200 € 

SÚC PSK Strojné investície:   700 200 € 

 Fréza na ľad - ľadorez (2 ks) 04.5. RF 70 000 € 

 Posypové zariadenie a pluh na traktor (3 ks) 04.5. RF 54 000 € 

 Snehová fréza na traktor 04.5. RF 30 000 € 

 Fréza na pne 04.5. RF 25 000 € 

 Štiepkovač (2 ks) 04.5. RF 30 000 € 

 Kosačky pod zvodidlá (2 ks) 04.5. RF 50 000 € 

 Šmykom riadený nakladač s frézou na asfalt 04.5. RF 65 000 € 

 Vibračné valce ručne vedené (5 ks) 04.5. RF 65 000 € 

 Prepravný príves 5 t (2 ks) 04.5. RF 24 000 € 

 Motorové búracie kladivá (3 ks) 04.5. RF 15 000 € 

 Priekopové frézy (4 ks) 04.5. RF 56 000 € 

 Rezačka špár (2 ks) 04.5. RF 4 000 € 

 Žacia hlava na MB Unimog 04.5. RF 12 000 € 

 Referentské vozidlá (6 ks) 04.5. RF 95 000 € 

 Vibračná doska (3 ks) 04.5. RF 7 200 € 

 Snehové radlice (2 ks) 04.5. RF 28 000 € 

 Zdvíhacie stĺpové hydraulické zariadenie 04.5. RF 30 000 € 

 Mulčovacie zariadenie za traktor (10 ks) 04.5. RF 40 000 € 

 Stavebné investície - mosty:   1 480 000 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3193-004 cez miestny potok  
v obci Krivany 

04.5. RF 90 000 € 

 III/3441 Ruská Nová Ves - rekonštrukcia havarijného 
stavu 

04.5. RF 60 000 € 

 II/542 Slovenská Ves - rekonštrukcia havarijného 
stavu priepustu 

04.5. RF 80 000 € 

 Rekonštrukcia mosta č. 3485-001 cez potok Kamenec 
za obcou Sveržov - dofinancovanie 

04.5. RF 250 000 € 

 Rekonštrukcia mosta Sabinov 3177-002 - 
dofinancovanie 

04.5. RF 200 000 € 



 Rekonštrukcia mosta 3628-001 Žalobín - M. Domaša, 
vrátane PD - dofinancovanie 

04.5. RF 600 000 € 

 Rekonštrukcia mosta 537-019 nad zubačkou vrátane 
PD - dofinancovanie 

04.5. RF 200 000 € 

Oblasť financovania: Kultúrne služby   154 990 € 

Ľubovnianske 
múzeum - hrad 

Rekonštrukcia hradu - obnova Paláca Ľubomírskych 
II. etapa dofinancovanie 

08. RF 4 990 € 

Vihorlatské múzeum 
Humenné 

Obnova renesančného kaštieľa v Humennom – II. 
etapa - dofinancovanie 

08. RF 150 000 € 

Oblasť financovania: Vzdelávanie   589 771 € 

SOŠ drevárska Vranov 
nad Topľou 

Odstránenie statickej poruchy 09. RF 9 000 € 

SOŠ drevárska Vranov 
nad Topľou 

Zateplenie obvodového plášťa budovy školských 
dielní 

09. RF 124 275 € 

Spojená škola 
Bardejov 

Trativod na dažďovú vodu 09. RF 60 000 € 

SOŠ technická 
Humenné 

Zateplenie budovy blok B 09. RF 82 000 € 

Gymnázium J.A 
Raymana Prešov 

Rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane 
náraďovne 

09. RF 48 350 € 

SOŠ gastronómie a 
služieb Prešov 

Rekonštrukcia a modernizácia elektroinštalácie 09. RF 180 000 € 

Stredná zdravotnícka 
škola  Humenné 

Výstavba terasy na I. poschodí školského internátu  
a zastrešenie horného balkóna 

09. RF 54 000 € 

SPŠ technická 
Bardejov 

Dokončenie procesu s distribúciou pre fotovoltickú 
elektráreň 10 kW na streche objektu SPŠ 

09. RF 1 116 € 

SOŠ lesnícka Prešov Expanzomat - nádrž na zavlažovanie 09. RF 5 000 € 

SOŠ lesnícka Prešov Elektrická smažiaca panvica 09. RF 4 200 € 

Gymnázium Lipany 
Vybavenie kuchyne (konvektomat, plynový varný 
kotol, umývačka riadu 

09. RF 21 830 € 

Oblasť financovania: Sociálne zabezpečenie   41 000 € 

CSS Garden Humenné 
Výmena a zateplenie strechy objektu CSS Garden 
Humenné 

10. RF 41 000 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 227 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky  
a k jej odpísaniu z účtovnej evidencie  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 9 ods. 3 písm. e) 
zákona NR SR č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v platnom 
znení a v nadväznosti na § 16 písm. o) Zásad hospodárenia a nakladania 
s majetkom PSK v platnom znení 
 
s chv aľu je  
 
trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej odpísanie z účtovnej evidencie 
Úradu PSK voči:  
 
PRO-DIAL, humanitná spoločnosť, ul. Kláštorská, 054 01 Levoča, IČO: 
37788795, vo výške 11 783,84 eur. 
 
  
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
 
  

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 

 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 228 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu VZN PSK č. ../2019 o určení sumy úhrady za sociálnu službu,  
o   spôsobe  jej  určenia  a  platenia  v  zariadeniach  sociálnych  služieb 
v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 8 ods.1 a § 11 ods. 
2 písm. a) zákona NR SR č. 302/2001 Z. z o samospráve vyšších územných celkov 
(zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov  
 
s chv aľu je  
 
Všeobecne záväzné nariadenie Prešovského samosprávneho kraja č. 72/2019 
o určení sumy úhrady za sociálnu službu, o spôsobe jej určenia a platenia 
v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského 
samosprávneho kraja. 
 
  
 
V Prešove dňa 17. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 
 

 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 229 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k zmene Výzvy PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie  
pre rok 2019 – Výzva pre región  
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. VII. VZN PSK č. 57/2017 o 
poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení VZN PSK č. 65/2018, VZN PSK č. 
68/2019 a zverejnenej Výzvy PSK - Výzva pre región pre rok 2019 

 
s c h v aľu j e  
 
zmenu Výzvy Prešovského samosprávneho kraja - Výzva pre región pre rok 2019 nasledovne: 
 
I. Charakteristika výzvy a programov – pre Program 3 Podpora výstavby a rekonštrukcie 
športovísk v PSK znie: 

 
Program 3: Podpora výstavby a rekonštrukcie športovísk v PSK 

Cieľ programu: Výstavba, dostavba, rekonštrukcia a modernizácia športovísk v PSK a ich 
vybavenie hnuteľným majetkom investičného charakteru. 

Vytváranie podmienok pre podporu rozvoja športu na území Prešovského 
samosprávneho kraja, pre zmysluplné trávenie voľného času jeho obyvateľov zamerané hlavne 
na športové aktivity, na rozvoj talentov detí a mládeže kraja, tvorba podmienok pre súťaže, 
zdravého rozvoja osobnosti, socializácie, zlepšenie fyzickej a psychickej zdatnosti využívaním 
dostupných športových zariadení v mestách a obciach, a to prípravou podkladov, dokumentácie 
a realizácie projektov zameraných na dostavbu, rekonštrukciu, stavebných úprav a 
modernizáciu existujúcich športovísk v kraji a ich vybavenie hnuteľným majetkom 
investičného charakteru (kapitálové finančné prostriedky). 

Pod pojmom športové zariadenie (športovisko) sa v zmysle § 22 zákona č. 103/2015 Z. 
z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
rozumie telovýchovno-športové zariadenie, ktorým je krytý alebo otvorený objekt určený na 
telovýchovné a športové podujatia v rámci telesnej kultúry.  

 
Cieľové skupiny programu: obyvatelia a návštevníci Prešovského samosprávneho kraja 
 
Celková suma na program:    1 834 000,- eur 
Min. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:   20 000,- eur 
Max. výška dotácie na jednu žiadosť/žiadateľa:  200 000,- eur  
Miera spoluúčasti žiadateľa:    min. 50 % z celkového rozpočtu projektu 



III. Podmienky výzvy – bod 1 - 7 znie: 
 
III. Podmienky výzvy 
 
1. Vyhlasovateľ výzvy:     Prešovský samosprávny kraj 
2. Celková suma alokácie určená pre výzvu:  4 434 000,00 eur 

z toho 
bežné výdavky     0,00 eur 
kapitálové výdavky    4 434 000,00 eur 

3. Termín realizácie podporenej činnosti:   od 1. 1. 2019 do 31. 10. 2021 
4. Charakter výzvy:     priebežná výzva, ktorá umožňuje cyklické  

prijímanie žiadostí o poskytnutie dotácie 
v tzv. hodnotiacich kolách 

5. Termín na predloženie žiadosti:   I. kolo - 31. 3. 2019 
II. kolo - 30. 6. 2019 

6. Termín schválenia dotácie:    I. kolo – júl 2019 
II. kolo – október 2019 

7. Každý žiadateľ môže podať len jednu žiadosť v rámci 1 programu a 1 kola tejto výzvy. 
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
  
 
 

 PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 230 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu  rozdelenia  dotácií  podľa  VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní 
dotácií z vlastných príjmov PSK v platnom znení – Výzva pre región pre 
rok 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s čl. IX. bodom 11. 
VZN PSK č. 57/2017 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov PSK v znení 
VZN PSK č. 65/2018, VZN PSK č. 68/2019 a zverejnenej Výzvy PSK - Výzvy 
pre región pre rok 2019 
 
s c h v a ľ u j e 
 
rozdelenie dotácií z rozpočtu PSK pre rok 2019 v zmysle prílohy tohto uznesenia. 
 
  
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 231 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu  Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy 
iniciatívy Catching-up regions 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s implementáciou 
iniciatívy pre dobiehajúce regióny (Catching-up Regions) a v nadväznosti  na  
podpísaný zámer o spolupráci zo dňa 24. 1. 2018 
 
s c h v a ľ u j e 
 
komponenty Akčného plánu pre rast a zamestnanosť PSK v rámci II. etapy 
iniciatívy Catching-up Regions, a to: 
 
1. Komponent: Zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách  
2. Komponent: Zvýšenie dynamiky rozvoja turizmu na vybranom území 
3. Komponent: Rozšírenie a zlepšenie infraštruktúry priestorových údajov, GIS a OpenData 

v rámci PSK 
4. Komponent: Zlepšenie sociálnej a ekonomickej integrácie sociálne znevýhodnených skupín 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 232 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu  na zrušenie uznesení Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 a č. 29/2018 
– Prešovská kreatívna fabrika 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v súlade s § 11 ods. 2 písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov 
 
r u š í  
 
a) uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 603/2017 zo dňa 16. 10. 2017 k návrhu  
    na  založenie  združenia  právnických  osôb  Prešovská kreatívna fabrika 
 
b) uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 29/2018 zo dňa 5. 3. 2018 k návrhu na  
     menovanie členov Správnej rady a Dozornej rady Prešovskej kreatívnej  
     fabriky – záujmového združenia právnických osôb. 

 
  
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 233 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu vstupu PSK do záujmového združenia právnických osôb  
RPIC Prešov 
________________________________________________________________ 
 
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 
 
s c h v a ľ u j e 
 
vstup PSK do záujmového združenia právnických osôb „Regionálne poradenské 
a informačné centrum Prešov“ formou pridruženého členstva.  
 
 
 
 V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 234 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k informatívnej správe o činnosti Inovačného partnerského centra 
za rok 2018 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e     n a     v e d o m i e 
 
informatívnu správu o činnosti Inovačného partnerského centra za rok 2018. 
 
  
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 235 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k výročnej správe o činnosti KOCR Severovýchod Slovenska 
za rok 2018 
________________________________________________________________ 
 
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 2018. 
 
 
  
V Prešove dňa 21. júna 2019 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 236 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k informatívnej správe o činnosti SO pre IROP PSK za rok 2018 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
b e r i e     n a     v e d o m i e 
 
informatívnu správu o činnosti Sprostredkovateľského orgánu pre IROP PSK  
za rok 2018. 
 
 
  
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
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Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 237 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu na menovanie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice  
v Starej Ľubovni 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
m e n u j e 
 
do funkcie riaditeľky Ľubovnianskej knižnice v Starej Ľubovni 
Mgr. Elenu Vranovskú dňom 1. júla 2019. 
 
  
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 238 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu na menovanie riaditeľky Knižnice Jána Henkela v Levoči 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle § 11 ods. 2 písm. h) 
zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon 
o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 
 
m e n u j e 
 
do funkcie riaditeľky Knižnice Jána Henkela v Levoči 
Mgr. Janku Dolanskú dňom 1. júla 2019. 
 
  
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
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                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 
 
 
 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 239 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k návrhu na zrušenie uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 176/2019  
zo dňa 4. 2. 2019 
________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
r u š í 
 
uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 176/2019 zo dňa 4. 2. 2019 k predloženiu 
žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát 
Prešovského samosprávneho kraja - implementácia nástrojov pre vytváranie 
otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2018/7/3-DOP. 
 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 240 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k predloženiu žiadosti o NFP s názvom „LEpší MAnažment Dát Prešovského 
samosprávneho kraja II (LEMAD PSK II) – implementácia nástrojov pre vytváranie 
otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu Integrovaná 
infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2019/7/6-DOP  
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
s c h v a ľ u j e  
 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok s názvom „LEpší MAnažment Dát 

Prešovského samosprávneho kraja II“ (LEMAD PSK II) - implementácia nástrojov pre 
vytváranie otvorených dát“ na Sprostredkovateľský orgán Operačného programu 
Integrovaná infraštruktúra v rámci výzvy č. OPII-2019/7/6-DOP v maximálnej výške 
oprávnených výdavkov v sume 975 000,00 eur 

 
b) realizáciu projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok v súlade 

s podmienkami poskytnutia finančnej pomoci 
 

c) výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany Prešovského 
samosprávneho kraja z celkových oprávnených výdavkov žiadosti o nenávratný finančný 
príspevok v sume 48 750,00 eur 

 
d) predfinancovanie projektu maximálne vo výške 975 000,00 eur z rozpočtu Prešovského 

samosprávneho kraja po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre roky 2019 
- 2022.  
 

 
V Prešove dňa 21. júna 2019  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                     predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 
Katarína Očkaiová v. r.                                   Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                            Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 241 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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 Bajerov, Bajerov 101, 082 41 
Bajerov, IČO: 00 326 801, zapísaného na LV 478, k. ú. Bajerov, a to: 

- novovytvorené pozemky: 
- registra CKN parcelné číslo 443/8 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1561 m2  
- registra CKN parcelné číslo 443/25 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3420 m2 
- registra CKN parcelné číslo 443/30 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 11 m2 
- registra CKN parcelné číslo 443/42 zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3540 m2 

odčlenené od pôvodného pozemku registra E KN parcelné číslo 189, ostatné plochy o výmere 16018 
m2, zapísaného na LV č. 478, k. ú. Bajerov, geometrickým plánom č. 71/2017 vyhotoveným Jánom 
Mašlejom spoločnosťou Geoprojekt, 080 01 Prešov, IČO 37710915, úradne overeným Okresným 
úradom Prešov, katastrálny odbor, dňa 11.12.2017 pod číslom G1-2227/17, 

Celková výmera zastavaná stavbou predstavuje 8532 m2. 
 
ťarchy: bez zápisu, 
spoluvlastnícky podiel: 1/1, 

 
do vlastníctva kupujúceho – Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, Prešov, IČO: 
37870475, ktorý tento majetok zveruje do správy správcu – Správa a údržba ciest Prešovského 
samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, za kúpnu cenu 1,00 €. 

 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019  

 
 PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 

                      predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 

 

 
Katarína Očkaiová v. r.                                   Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                            Ing. Stanislav Kahanec v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 242 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 
 
B.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 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s     

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku v  k. ú. Stará Ľubovňa, a to: 

 
 a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v dĺžke 0,915 km v pôvodnom 

 kumulatívnom staničení III/3146 km 0,000 – 0,915 a zaradiť do siete miestnych 
 komunikácií,  

 b) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3120 v dĺžke 1,361 km v pôvodnom 
 kumulatívnom staničení III/3120 km 0,000 – 1,361 km a zaradiť do siete miestnych 
 komunikácií, 

 
 z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov, 
             IČO: 378 704 75,  
 
 do vlastníctva kupujúceho – Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa,  IČO: 
 00330167, za celkovú kúpnu cenu 2,00 €,  
 



 za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné 
 rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej 
 komunikácie.  

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Z dôvodu účelného usporiadania komunikácií v súvislosti so stavbou „Preložka cesty III/3146 
 juhovýchodný obchvat mesta Stará Ľubovňa“ dôjde v meste Stará Ľubovňa k novému 
 usporiadaniu cestnej siete. Zmenou sú dotknuté cesty III/3146 a III/3120 (vlastník Prešovský 
 samosprávny kraj) a novovybudovaná zberná komunikácia ako predĺženie cesty III/3146.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 243 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
  
B.1      odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 

kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 ods. b) tohto 
uznesenia 

 
B.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 
                prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

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

 
a) existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3146 v k. ú. Jakubany, okres Stará Ľubovňa, 

v dĺžke 1,100 km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3146 km 7,733 – 8,833  
 

b)   pozemok nachádzajúci sa pod prevádzaným úsekom pozemnej komunikácie v bode a), 
 -  parcela registra E KN č. 13775/1, ostatná plocha, o výmere 14 975 m2, vedená na LV 

č. 10 307,  
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: Zriaďuje sa zákonné vecné bremeno v zmysle § 151o Občianskeho zákonníka 

a § 10 ods. 1) a 5) zákona NR SR č. 656/2004 Z. z. na parcelu KN-E č. 13775/1 
v prospech Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, 



IČO: 36 599 361, v rozsahu podľa geometrického plánu č. 98/2009, zn. 
1803/MK/2010, č. Z 516/10 - 109/10, 284/19 

 
 z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01  Prešov,  
             IČO: 378 704 75,  
 

do vlastníctva kupujúceho – Obec Jakubany, Jakubany 555, 065 12 Jakubany, IČO: 00329924, 
za celkovú kúpnu cenu 2,00 €,  

 
 za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné 
 rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzaným úsekom pozemnej 
 komunikácie.  

 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Vyradenie úseku cesty III/3146 vedúceho mimo súvislého zastavaného územia obce Jakubany 
a jeho zaradenie do siete miestnych komunikácií, keďže podľa zákona č. 135/1961 Zb. 
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v z. n. p., v súlade s vykonávacou vyhl. 35/1984 
Zb. a v zmysle príslušných technických predpisov, tento úsek nevyhovuje šírkovým 
parametrom cesty III. triedy, ani po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava.  
 

  
 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 2 - 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 244 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie nehnuteľného majetku zo správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
 kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 tohto 
 uznesenia 
 
B.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 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s     

§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku v  k. ú. Baňa, a to: 

 
  - existujúci úsek pozemnej komunikácie III/3582 v k. ú. Baňa, okres Stropkov, v dĺžke 0,360 
                km v pôvodnom kumulatívnom staničení III/3582  km 5,074 – 5,434  

 
 z vlastníctva predávajúceho - Prešovský samosprávny kraj, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov,  
             IČO: 378 704 75,  
 
 do vlastníctva kupujúceho – Obec Baňa, Baňa 47, 091 01 Baňa, IČO: 00330281, za celkovú 
 kúpnu cenu 1,00 €,  
 
 za podmienky, že Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky vydá kladné 
 rozhodnutie o usporiadaní cestnej siete vo vzťahu k prevádzanému úseku pozemnej 
 komunikácie.  



 
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

 Uvedený úsek cesty III/3582 vedie v intraviláne aj v extraviláne obce Baňa. Vzhľadom na to, 
 že cesta v tomto úseku má, v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách 
 (cestný zákon) v súlade s vykonávacou vyhláškou 35/1984 Zb. a v zmysle príslušných 
 technických predpisov, charakter miestnej komunikácie, tento úsek nevyhovuje šírkovým 
 parametrom cesty III. triedy a po tomto úseku nie je vedená verejná autobusová doprava. 
   
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                          Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 245 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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.2 ods. 1. tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1 odňatie  nehnuteľného  majetku  zo  správy Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho 
            kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, uvedeného v bode B.2 ods. 1. tohto uznesenia 
 
B.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 
prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

 
 trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 

9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, zámenu nehnuteľného majetku medzi Prešovským samosprávnym 
krajom, Námestie mieru 2, 080 01 Prešov, IČO: 37 870 475 a Slovenskou správou ciest, 
Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 0000 33 28, bez vzájomného finančného vyrovnania 
nasledovne: 

 
1. Prešovský samosprávny kraj odovzdáva a Slovenská správa ciest nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva nehnuteľný majetok v k. ú. Tatranská Javorina, a to:   
 

 existujúci úsek cesty III/3078 v dĺžke 2,985 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 
0,000 – 2,985, ktorý sa navrhuje pretriediť ako cesta I/66 v novom  staničení km 240,731 – 
243,686 vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty 

 
2. Slovenská správa ciest  odovzdáva a Prešovský samosprávny kraj nadobúda do svojho 

výlučného vlastníctva a zveruje do správy Správy a údržby ciest Prešovského 



samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov, IČO: 37 936 859, nehnuteľný 
majetok v k. ú. Tatranská Javorina, a to: 

 
existujúci úsek cesty I/66 v dĺžke 5,765 km v pôvodnom kumulatívnom staničení km 
240,731 – 246,496, ktorý sa navrhuje pretriediť ako cesta III/3078 v novom staničení km 
0,000 – 5,765 vrátane všetkých objektov, ktoré tvoria súčasť úseku cesty, 
 

 za nasledovného splnenia týchto podmienok:   
• existencia právoplatného rozhodnutia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

o usporiadaní cestnej siete podľa  § 3 ods. 3 písm. d) zák. č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), 

• Slovenská správa ciest odovzdá Prešovskému samosprávnemu kraju bezodplatne projektovú 
dokumentáciu v stupni DRS pre realizáciu mostného objektu 66-087 (M1305.01) najneskôr 
ku dňu uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám I/66 
a III/3078,  

• Slovenská správa ciest zahrnie do svojho plánu opráv resp. do investičného plánu 
rekonštrukciu pozemnej komunikácie pôvodne označenej ako III/3078 najneskôr ku dňu 
uzatvorenia zmluvy o prevode vlastníckeho práva k pozemným komunikáciám I/66 
a III/3078. 

 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Účelom navrhovaných zmien je zjednotenie kategórií ciest a úrovní ich správcov na poľskej 
a slovenskej strane s cieľom vytvoriť vhodné podmienky na modernizovanie hraničného priechodu Lysá 
Poľana a jeho priľahlých úsekov ciest prostredníctvom dostupných programov cezhraničnej spolupráce 
SR - PL. Touto zmenou v usporiadaní cestnej siete dôjde k lepšiemu napojeniu obyvateľov SR 
s prihraničnými oblasťami na poľskej strane, k zvýšeniu frekvencie  cestovného ruchu v danej lokalite 
na obidvoch stranách, k bezpečnému pohybu cyklistov a turistov v rámci hraničného priechodu Lysá 
Poľana. Pretriedením ciest medzi Slovenskou správou ciest a Prešovským samosprávnym krajom 
zároveň dôjde k zamedzeniu tranzitu nákladnej a kamiónovej dopravy po cestách II. a III. tried vo 
vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja.   

 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
  
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 246 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
  
B.1      odňatie nehnuteľného majetku zo správy Strednej odbornej školy polytechnickej J. A. Baťu, 
            Štefánikova 39, Svit, uvedeného v bode B.2 tohto uznesenia 

B.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  
            prevod z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade s § 
9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení 
neskorších predpisov, prevod prebytočného nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 2278, 
k. ú. Svit, a to: 
- pozemok registra CKN, parcelné číslo 12/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1 079 m2 

  
do vlastníctva kupujúceho – Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit, IČO: 00326607, 
za celkovú kúpnu cenu 1,00 €.  

  
 Dôvod hodný osobitného zreteľa: 

Predmetný pozemok tvorí jedinú prístupovú cestu k nehnuteľnosti – k budúcemu nájomnému 
bytovému domu, súp. č. 263 a bude využívaný na verejnoprospešný účel v prospech obyvateľov 
mesta. 

 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                      predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 247 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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.2 tohto uznesenia je prebytočný 
 
B. s c h v a ľ u j e   
 
B.1       odňatie nehnuteľného majetku zo správy Divadla Jonáša Záborského Prešov uvedeného v bode 
             B.2 tohto uznesenia 
 
B.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 
            prevod z dôvodu hodného osobitného  zreteľa,   
            trojpätinovou  väčšinou  všetkých  poslancov z dôvodu hodného osobitného zreteľa v súlade  
            s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších  územných  celkov v znení 
            neskorších predpisov, prevod nehnuteľného majetku zapísaného na LV č. 12252, k. ú. Prešov, 
            obec Prešov, okres Prešov, a to: 

 
novovytvorený pozemok registra CKN: 
parc. č.4070/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2,  
odčlenený od pozemku C KN 4070/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6696 m2, 

geometrickým plánom č. 9/2018 zo dňa 06.08.2018 vyhotoveným GeoReal Prešov, s. r. o., 
Konštantínova 3, 080 01 Prešov, úradne overený Okresným úradom Prešov, katastrálny odbor, 
dňa 07.11.2018 pod č. G1- 2179/18, 
 
spoluvlastnícky podiel: 1/1,  
ťarchy: bez zápisu,  
 
do vlastníctva kupujúceho – Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov, 
IČO: 00179205, za kúpnu cenu 1,00 €. 



 
Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Vysporiadanie vlastníctva pozemku pod stavbou – pamätného kríža, ktorý bol po 
predchádzajúcich súhlasoch mesta Prešov a Krajského pamiatkového úradu Prešov 
umiestnený na predmetnej parcele a slávnostne inštalovaný dňa 28. 6. 2018 pri príležitosti 50. 
výročia obnovenia Gréckokatolíckej cirkvi v bývalom Československu, 200. výročia zriadenia 
Prešovského biskupstva a 10. výročia zriadenia Prešovskej metropolitnej cirkvi sui iuris na 
Slovensku. Umiestnenie pamätníka je v súlade s koncepciou mesta Prešov vytvoriť v časti 
Kmeťovho stromoradia tzv. ekumenickú uličku. Odpredajom pozemku sa zosúladí právny stav 
so skutočným stavom. 

 
B.3 zriadenie budúceho bezodplatného vecného bremena na nehnuteľnom majetku budúceho 

povinného z vecného bremena - Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 
Prešov, IČO: 00179205, na pozemku v k. ú. Prešov, obec Prešov, okres Prešov, parc. č. 
4070/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 25 m2, na umiestnenie inžinierskych sietí – 
podzemného elektrického vedenia verejného osvetlenia okolia budovy DJZ, Námestie 
legionárov 6, spočívajúce v povinnosti budúceho povinného z vecného bremena - 
Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, Hlavná 1, 081 35 Prešov: 

  
a) strpieť umiestnenie podzemného elektrického vedenia verejného osvetlenia vrátane jeho 
ochranného pásma, jeho užívanie a prevádzkovanie na predmetnej nehnuteľnosti, 
b) strpieť v nevyhnutnej miere vstup (peši, vozidlami, mechanizmami) oprávneného a ním 
poverených osôb ako aj iných oprávnených osôb na predmetnú nehnuteľnosť v súvislosti 
s údržbou, kontrolou a opravou elektrického vedenia, 
c) zdržať sa konania, ktoré by bránilo oprávnenému z vecného bremena vo výkone jeho práv 
vyplývajúcich z vecného bremena, 
 
v prospech budúceho oprávneného z vecného bremena – Prešovský samosprávny kraj, 
Námestie mieru 2, 080 01 Prešov. Rozsah vecného bremena bude určený geometrickým plánom.  

 
 

 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 
 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
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Katarína Očkaiová v. r.                         Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 248 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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, v súlade s § 8 ods.7 písm. 
e) a § 16 písm. r) 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, 
 
uznesenie k zmene nájmu majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Úradu PSK, ktorým sa mení uznesenie Zastupiteľstva PSK č. 344/2016 zo dňa 25. 4. 2016 
k nájmu nehnuteľného majetku PSK – prípad hodný osobitného zreteľa nasledovne:   
 
vypúšťa sa text v tomto znení: 
„ - účel nájmu: školské účely – výučba tanečného a výtvarného odboru Základnej umeleckej 
školy v Sabinove“ 
 
a nahrádza sa s účinnosťou od 1. 9. 2019 textom v tomto znení:  
„ - účel nájmu: školské účely“ 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                      predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 249 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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, v súlade s § 8 ods.7 písm. 
e) a § 16 písm. r) 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,  
ukončenie nájomnej zmluvy zo dňa 16. 4. 2010 s nájomcom – občianske združenie Veterán 
Šariš klub Prešov, Záhradná 33, 080 01 Prešov, IČO: 37 941 402, 
 
na nájom nehnuteľného majetku vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja v správe 
Úradu PSK, uzatvorenej na základe uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 37/2010 zo dňa 2. 3. 2010 
k návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy na nehnuteľný majetok PSK s občianskym 
združením Veterán Šariš klub Prešov,  
 
kde predmetom nájmu je nehnuteľný majetok PSK prenajatý z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa zapísaný na LV č. 3110, k. ú. Solivar, a to: 
 
pozemok: parcela registra C KN č. 1984 o výmere 719 m2, druh pozemku zastavané 

plochy a nádvoria    
stavba:  múzeum, s. č. 510, na parcele registra C KN č. 1984 (národná kultúrna 
                        pamiatka) 
ťarchy:  V 1270/2000 – predkupné právo pre mesto Prešov. 
 

 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
  

U Z N E S E N I E   č. 250 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
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 –  Krajské 
múzeum v Prešove, Hlavná 86, 080 01 Prešov, IČO: 37781278, rozpočtová organizácia, a to: 
 
nehnuteľný majetok zapísaný na LV č. 1399, k. ú. Hanušovce nad Topľou,  a to: 
 

- časť parcely o výmere 6200 m2 pozemku registra KN C, parcelné číslo 14/1, zastavaná 
plocha a nádvorie, celková výmera pozemku je 8196 m2 

- pozemok registra KN C, parcelné číslo 15/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
618 m2 

 
Celková výmera  prenajímaných pozemkov predstavuje 6 818 m2. 

 
do nájmu nájomcu – Mesto Hanušovce nad Topľou, Mierová 333/3, 094 31 Hanušovce nad 
Topľou, IČO: 00332399, za nižšie uvedených podmienok:  

 
Výška nájomného:  1,- €/rok (aj za začatú časť roka) 
 
Účel nájmu: obnova národnej kultúrnej pamiatky – grófskeho parku, jeho využitie 
                     obyvateľmi a návštevníkmi mesta ako verejného priestranstva 

 
Doba nájmu:  doba určitá 30 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy  

 

 
 



Dôvod hodný osobitného zreteľa:  
Zámer mesta zachrániť národnú kultúrnu pamiatku - park nachádzajúci sa v bezprostrednej 
blízkosti kaštieľa a archeoparku v Hanušovciach, starostlivosť a údržba miestnej zelene 
nájomcom, úhrada všetkých nákladov v súvislosti s prenajatým majetkom. 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
 

U Z N E S E N I E   č. 251 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k   predfinancovaniu   a   spolufinancovaniu   projektov  stredných  škôl  zapojených  do 
Výzvy Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020 
___________________________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja v zmysle zákona NR SR č. 302/2001 Z. z. 
o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších 
predpisov  
 
s c h v a ľ u j e  

 
A.1 predfinancovanie projektu Strednej priemyselnej školy technickej, Komenského 5, 085 42 

Bardejov, s názvom „Výučba pohostinnosti – základ profesionálnych služieb poskytovaných 
turistom v Čarovnej krajine Rusínov – Lemkov a Pohoranov“ predloženého na základe Výzvy 
Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho 
kraja vo výške 95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 4 333,82 eur 

 

A.2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode A.1 vo výške 5 % z celkových oprávnených 
výdavkov projektu v sume 228,10 eur 

 

B.1 predfinancovanie projektu Spojenej školy, SNP 16, 083 01 Sabinov, s názvom „Zlepšenie kvality 
odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti“ predloženého na základe Výzvy Interreg V-A 
Poľsko - Slovensko 2014 – 2020 z vlastných zdrojov Prešovského samosprávneho kraja vo výške 
95 % z celkových oprávnených výdavkov projektu v sume 424 469,50 eur (z toho bežné výdavky 
vo výške 300 544,85 eur, kapitálové výdavky vo výške 123 924,65 eur) 

 
B.2 spolufinancovanie projektu uvedeného v bode B.1 vo výške 5 % z celkových oprávnených 

výdavkov projektu v sume 22 340,50 eur (z toho bežné výdavky vo výške 15 818,15 eur, 
kapitálové výdavky vo výške 6 522,35 eur). 
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Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 252 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020,  III.  
výzva  mikroprojekty  2014 – 2020 – PSK-KARPATY – schválenie projektovej žiadosti 
______________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ  u j e 

 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rozvoj prírodného a historického dedičstva na poľsko-slovenskom pohraničí“  
s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 60 000 eur 

 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 3 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov projektu 
a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
5. predfinancovanie uvedeného projektu z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie 

výdavkov z Riadiaceho orgánu Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko 
– Slovensko 2014 – 2020. 

 
  
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 

 

Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 

                                                              



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 253 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) 2014 – 2020, Prioritná 
os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – 
schválenie projektových žiadostí  
______________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ  u j e 

 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Modernizácia cesty II/558 Hudcovce – Topoľovka, zlepšenie dopravnej mobility 
v okrese Humenné“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 1 900 000 eur, 
ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným Programom 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného 

projektu vo výške max. 95 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených 
výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
 5.    zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5 % rozpočtového nákladu projektu 
        pre  každú  žiadosť o  platbu  predloženú  na  riadiaci orgán systémom predfinancovania  
        z vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 
 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 



Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja 
 
  
 

U Z N E S E N I E   č. 254 / 2019 
 

zo 14. zasadnutia Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja 
zo dňa 17. júna 2019 

 
k Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) 2014 – 2020, Prioritná 
os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, výzva IROP-PO1-SC11-2019-44 – 
schválenie projektových žiadostí  
______________________________________________________________ 
 
Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja  
 
s c h v a ľ  u j e 

 
1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Rekonštrukcia cesty II/556 okresná hranica Svidník – Mičakovce, zlepšenie 
dopravnej mobility v okrese Svidník“ s predpokladaným rozpočtovým nákladom max. 
1 500 000 eur, ktorého ciele sú v súlade s platným Územným plánom PSK a platným 
Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja PSK 

 
2. zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 
 
3. zabezpečenie finančných prostriedkov na 5 %-né spolufinancovanie realizovaného projektu 

vo výške max. 75 000 eur, čo predstavuje rozdiel celkových oprávnených výdavkov 
projektu a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 
4. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu PSK 
 
5. zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške cca 5  % rozpočtového nákladu projektu 

pre každú žiadosť o platbu predloženú na riadiaci orgán systémom predfinancovania z 
vlastných zdrojov PSK do obdobia refundácie výdavkov. 

 
 
V Prešove dňa 21. júna 2019 
 

PaedDr. Milan Majerský, PhD., v. r. 
                 predseda Prešovského samosprávneho kraja 
 
Zapisovateľka:         Overovatelia zápisnice: 
 
Katarína Očkaiová v. r.       Mgr. art. Juraj Bochňa, ArtD., v. r. 
 
                                                                  Ing. Stanislav Kahanec v. r. 


